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  Euچاق ش بابا ناشف ارمنع نفلزدعح ۶ رشا ردییک ناتسلک مہ ق ےاوف |

  1ناکوجقلز مس نوچ # نوسالوانوط هجا مدره لدو 74 ا ناشر |

 یادآ #4 شبا نابرق دهام لوش ینناح # نوکو هب نلسح ردرک | دع شم هاا |

 | ار میهار :ا شنا * یوئثم ## هراب هراب یرکحو هرات هلا را رهو هرأو اقشا

  ۱درب نادند  E 3۴ەچ یون یدلوا نزنآ د هم اللتسلا !هیلع ےھا اربا دورع شا

 | لیچ و لیلج لوا میهارا ترسضح هکنوچ # درک شش دول قح هدب زک نوچ
 | یدعاردا قارحا هح عا ررصا ف یا ن E شرد ٍيلخو هدب درک كهللا

 .- تنادو ند بایراتالذک # ن د لها دزوس توهش شنازیوننم جود من

 لها # نیم رعقات هدربار اقا : < یوننم## اماق زا نادتعیطو توهس را ید

 ج ¥ یونثم  ردشخلیا هني کر دو هنیمز رعق بوقا ینسوریع ندسش د

 لهآ یونی دباچ هلفح عا هکنوچاب رد جوم # تخابن قحمابنوچایرد
 یسوم ترضح یدالک !ندرایطبف ینلها كناسوم # تخانشاو یطبق زار یسوم

 ی بولوا قش یک انوا یلاعت هلاټردش ه دک دتا برض هلبساصع یزاق یار د
 :كمروک ین رب رب رلیطس ندقوقشرب رهو بوک ید یطبسییانوا تالسازسا

 | رایطبقو نوعرف بو دبا رو مهاملاس هما یسوم موق بولور اٹک راهفرغ نوجا
 هاب رد طتسو بولوا هداهنهدق هفرط یکیدنکو ایط بس بولک ندنرابقع ید

 یتوعرف لآ ابرد جاوما ( میام لقا نم یهشغف ) بجو رپ هدنراکداک

 رها کی انقر ذذاو) امت لاقاکرل,دلوا كلالهو قرغ اموع بو رون

 سزا نورظنت و نوعرف لآانقرغاو م انیجاف
 ردکح هلک + داح هک هده رش "یوم یاعت هل اشیا

 دناوا مد تلخ

— 

a هجوم ۰ 

f »0  

 ییاسلا هرس سدک یدنشا هلادبع یراص ندمور یافرعرابکز ارفا یس

 كن هلبلح "هلعوبشا نالوا یوا دلج كنحرش فر رش "یوذنم كن راترضح
 هیلع ممه كيلا راشم حراشو انالوهترضح یونثم "هموطنم ملتان یییثعو عبط |

 ید نا کو كس هدنبسدعبطم اکفا رپ وص هل راي ایسدف

 هئاصس دم ینوک یصجوا نوا رخ الایذاج یسدنس ۱
 ردیشلوا ماتخ نسح ااو ۱ ۱

 وب م سطوح موس س ی یو رس
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 اعادہ لرساو ةففشلا بانقق هتنحا صاوخ ر نی وه اونو هب ادعا فی ۱

 هتعاط لهاو هنابلواب قفشم (دابعلات یخ رام )هوم دحا میهارب قح ةرغلا افت

 ةفرعلاو دیح وتلا لها هيك همرک او هل هاو ةلفغلاراصب|نع مهرتسپ ناب

 اون شو لسرلاو یادم قح ذعرهطاو ةعد رشلاطاسد مهل طس و

 ینا ءافولا باولا نیس ور کلا حس نم اوسال و ءافصل بارش نیب رعلالهانم نم

 نمومو هایم قدصمو هلا ناو صل#و هلا لهاج یراع یتعی (ههالک

 لها د قح لهاو نوستتا تبحگ هللا یدم رتافقداصدب معو هلبارکنم عدتبم
 لوشو هلوا لات هندوبع تقیقح ماقم هلبا ی ضغی كران! قح هک نوسعا تبع هلطار
 باراو یب رقو تی لها ین یلاعتو كرات نح هیلشیا نفلاخحم روک ذمو هک هنسک
 تسکنالوا هنسادعا یسایفصادامع یاعتو كرات قحو ملا لنا هنناحرد یفرعم

 یسابحا صاوخ هارو رم شوضوردنا ر ذج ندنفارف یلنصو هلنایس
 هدش ول ت تربع تاقت هنفاشع هللا رول نم بیهرت دو رولیق هسرت د اف

 ندعح یس رعه داعصاوح ( یریغ ےھفر ال یابق تح ءالوا) بخومر تولیق

 ند رز هلفغراصبا داوجو ع رک لوا نالوا دابعلا فرو ابو روک ییسیربغ
 هلا بع تفرعهو دیحوت لها نولواققشم هرلنآ هلکع ارس ىا ءاءلوا

 ا آن بم وس ا

 تعصحپو تعا ریش طاس طسا و تودا ما مار رک | هتعاط باب زا

 سو :افص بارش ندس رقم لهانمو نراشمو تودیادورو هلسرو اینادر اوم تج

 رعم ا اود لورا هلبااقو سدنس باث ندنیب ورک مه و بود

 و هد یور حرس 3 یدهدنزره لدتایحيا د یماح ان الو تاحانم را هلو ا

 رکح عاد ممه + لدنارب تط لیژ د لد نیک هل نمک .لفق *# لح ۱

 تدحو 1۳ ناک دشا و ا #ناکتخودنا ع ناج یداش + ناکتخوس

 عابلدکتن ږغ نا فک نینوخ تجر” هلح 9 نانهرس لک تعصع* هدرب 3۴ ناک دشاتکی
 شخارفوتربغ هه از 9 دشاب شعادولز لدر .هچره## بوت ع او ھتخ وس ناس ہلال # ے وت

 دوخ تعلطرب ر دنح تسا هدر ول هدرور هح رک 3ک تل "هدرک قروتربعهجر هال دشنار

 سه از دم »یاع كردو هصعلا هح ره یههدرب نەک رادربەدرب# یهنهدر,

 قداصقشاعیایدع | #3 همه ز نورمب وتو مک نو شات
 لجاداب نیزه  یونثم اهرلفراع نالوا فصتم هلا هرول هنس نافص

 فسول لچا داب كلذك # نآ فسو ےس نوعمحه شو و مر ** نافراعاب

 هد هح“ صع و ردشوخو مر یکی سهیل خیاورو هبط جاوف كمالساا هیلع |

 دوهداب یعی ردسلوا عقاو ناتسلک جد مر هم ضعب و نافس و لبا عج + هغیص |

 ناریلد مس ربذ ٌهع فاز یول لجادا ید م هرلهشاع یک یکندسا فیطلو مر ۵ هرلتموم
e roam mna ma 



 تست 5 :

 هدقدلوا عقاو لالتخا هلوقموب ردهدزک ر وضح رس نیلاعلابر لوسرو زیسر دنا
 ةفراصو ناعالا اة يعاد لج و ررابوا نالتلفغیزرس نو دا تحصد

 زمر | حو رخ ندیعتسع قاط سد رکصا دقدلوا هلس هک نش ناسا نالوارفکتلا
 كع قحن د هک هنسء< لوشو ( معتسم طارص لا یدهدقف هل اب : ص4 ن 0

 ریعتسه طا سصو عود قد رط هد لوا هلال لد ءااصلا هوح هدرود  عفاحو

 اس ارد ناتک ی هدشم دم تما ییاعت هادم ګ عاج مب یدعارولو |یدتهم ۱

 دنا تعد رس در اف یییدلیف انا توت هیعرض م اکحا لوک تولوا ید ۱

 2 و س هتعاطا مانغا اوس ھن باند ردا ازوام E تولوا لخت

 تیالو تئارو هک نیقداص نیتشأعو نیکلاسو ند سج لوش یدو را نم هدناررمص
 راح هنس هراج, لب ز کالماک دش رح نالوا هللا ةغیلخو عاق نب رهظم هبدج فماع

 صالخ ندهیناسفن تارودکو ند هبنام ج تامط بونابهلا ة برون هدنیلف بوبد
 هتک رو ملسد نا دنفساوک ۶ زاوح هل اتباع تاب تر دق تشک اق
 :دنرلبلق تأر «قح تایذح تارهابر اونا تاعل هکمادامبولو |لخ اد هتم ها اد نانلرق
 تقیعجرون بو دنآتوالت و هدنرادا وف بام ک تولواش رک اص

 هتینیلنا لرش لرش و تینانا رفکْر کره قاشع هلوقم و نالوا یرادوهشم هيد

 FY ەدى قلزارد تسد موهوم د وجو رک هنن زائف دو دع طخ وتم“ ود

 هللا ع راتفکرابو سردارف لعاکرسب تمه راهسرب و خداوغا یرا دوه جبنا قن
 اضعاو حراوح هلجو راردا راتفر هناده قدر 8 تولوار | راد . ندتلفعمون هلا

 دابالادا ندفح "ةداح بودا فولأم هن رب رب هدنلوقج یس هئطاب و هرهاط یاوو

 خا ثعابلصا قداص بلاطیاامارارولوا ندنیصاخت «رعزو را زت الودع
 بو دا تنراقم هللا قفانمورکتمو تبع هلبا اوهلها زکه سربدردن لالضا*یداب و

 . یاعتقح هلغاوا ضحتررمضنایفط باب را تبحور دک | تفلاو تبحندلکوک هرل
 لءفنمو نینمّولا نود نم ءایلوا نیرفاکلا نونمْولاذهبال) هک دارد و بو دبا ی
 مو ربصل هللا لاو هس فن هللا کر ذح و افت یهنم اوقتتناالا "یشین هللا نم سلف كلذ
 ادیعد دما هند واهن ناول دوت ءوس نم تلعامو ارض رخ نم تلعام سن لک دم

 ناخ زور مش ایفصالا :دعو ءایلو الا ةدب ز (دابعلاب فور هللاو هسفن هللا کرذح و

 فراعلا یعک)ال یار هکر اروم هدنرسهن كندع رم داو هدتسلارع ست لقب

 قداصلا دب را الو رکتلاع دتبملا نمم الو یزنغلا قدصل الو یار صلتا الو لهاج ا
 ةيدوبعلا ةقيقحمایقم عضب اولان ىح لطاهلا لها قالها بحت الو یعدلارتافلا
 هت لها ةجرد یلاعت هللا نم لاس ال یا ( یشفهللا نم سلف كالذ لعش نمو )

 ببسإ هلصو نع قارفلاب هایفصارذحو (ةسةت هلاکرذحو ) هثفرعمو هتبرقو

 ( هب )



 - حدو

«ِ € oN $ 
 اد ید لوا ۳ وبدهلوا لدبمهنوادعو توو غلات

 هک رد ون یلصا كلاعب موو یدلبا دانا یی هرونع صڈ هرزو| ند دلو ا نعلم

 هدتیلهاخ نامز یس هلیبق جرزخ هللا سوا هک ر دیم“ | كوطوهرب هما هلمهم نیعتاعب

 راش! وب رفظ هنس هلیبق ےب ررخ سوا " هلبق بویلبا لاتق و برح هل رب هدعضو « لوا
 هل رشا یاضتعمرن هلغلوا قلعثم کا هدصق یکدلیا تعارق یاسوج ید

 دان و بوشود بضع س 0 هنن رب ون * هرخالاب بولوا عفاورخاغ و عزانت مولا نيب

 هلک عن ترش ابمهلاتف بولو ارشک مجو بوشپاب هربشعسو ب" یربره بوسا یرامشج
 هدقدن وا عالبا هلسو هيلع هللا یلص ماعرخف ترضح مالا عيفش هرول رح هیضق

 یرل وب ورايد اوا هج وتم هرروکد م هلا نیر جا هم هل جو بوق لاق هلتداعسیرلیدنکت اذلاب
 ناتطخ دن هاب حرز هللا سوا هدق دزو هده اشم هد هرول نح تلاح

 مرک | ذا [ دیک هظا وب را و ةیلهاطا نوعدن | نیلا رشعمأب ) کر ایدروس ۱

 و اافکهلخ مک ام یا نوعجر کتب فلاو هان سا کنع ه مطقومالسالا
 هنفرش مالسا و بو دنا مارک | مالسا هرس یلاعت و هنا هللا نیس ارمشعماب نعد

 دانا ورک کیش و تارا ق اع
 لاح سردبا عوجر یبهزک دانعم نالوا هدرفک تلاخو فا یر نالوا
 تاطتتم باط> س راي دزود ود نکشروق ندهللا مبهدزکر روضح كرس هکنآ

 هزو دن ولوارادنن ندنافغباوخ یر ره هدنرلکدتاعاعسا ییایرالابر لوسر

 تولي نکیدنا ناودع هعدخو رکمو ناطبش عرب هي هصفو نالوا اور
 توروس ویا ارافغتساو هب وترارهوبوعارب ن راحالس لاا یف

 بوكا تفلادیبشتو تب در دو هقارصمو هقناعم هل ر رب و راب دس ارا زو هاعاولا

 یدک فارحاو ل الت هند رلتیح یا باع م بودیک هبا مالسلا نورا
 مرک | بح بودا باطخ هسفنب هدیعیطم نیئموم لوا یلاعتو هناخس قح سا | أ

 اشرف او طنا TGA ا هکدلوا لزا هع رک تباوت نلپسو هلع هلا لص ۱

 رلددروتک ناعا ا مپ (نیرفاک ؟ناما | کو درب باتکل !اوتوا نیذلانم |

 كلوا رفاک هرکصن ذرگناع | یزنسرلتا ر اناما هدد رف نالو !تاک له تی ۱

 س ف نی ساش نالبروپ دارم هل یکر a لوق (تاتكلاا اوتو ا نذلا ن م )رسا ۱

 ثیعبت هرانآ رمس رانغوم یا یدعا شٌاوارمسقت وب د ردرلب دوهم قالوا یلاثما كناو |
 (هلوسر مکیفو هل ثابآمکیلع ی تاو نورفکن : فک ) نسلکد ی قاتم و زس هيا

 هیلح بابتا نالوا هیعاد هناع او ههراص ندرفک ردن زاکنا ماهعتسا فک هک

 نتسمرولو ار فاک رس جه راتموم یا نعمل صاح زد ګل ی ا ا شعاع امجا |
 تمارفو دوش ٍقح تان ناثلوا لاز ۳۳ هک ۱ لاح مس رلوا اشاح ۱

 یر بس ۳
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 نو دیس هس راکدتا ا هان راتاو را : ی بلیت و رکس هند د روس نوه

 هل ةر دقن س ون .یدر رج طخ فا ةارطاو د نوسمیک دروق هنسل روس نوب د نابیش

 | یدررتک ها مخ لوا رک رب چم ٭ ناردنا قفرنردکرک مجه یوم یلاعت
 دنفسوکرب مه ید ندرادنتسوک و ۸۶ ناشن ناز شکن مه نیم دیس وک د ۱6 یوننم#

RR E 4هردرب و و ندنفرط هل اب و یدرلک  

 اوهر a هک نادنتسوک دنس يم ىغا ئا یدز ملک وراب ۱ نددح

 اوه و تعد رمس طح نوجا قلوا نیما ندننارصم
 ۱ یدعا یک دلیق دیک نیا

 <یونثم 9۳ هکر رر ود بو دنا ناب هصح ندوصعانسالاورس سدق انال وم ترضح

 یسیکیا وب دنفسوک ص رحو رک صرح داب دنفسوک صرح ویئلرک صرح داب
Eا دییعبیدلو |ادخد ره اد دن دن دوب را دح د نه  

 کا رو < < اراکش قنبر ندنادنفسوک مر د دروقو صب رح

 یي رب رهبولوا دنب و دیق حد هنسکیا ییوهوم "هرنادو طخ كنيعار نابش نالوا
 تدارابانرا نالوا ادخناد رع ةمر كلى دعا عنه نذنراص رحو عط یاضتعم

 هدنرلقدلوا لخاد هتبخو قشع "هاچ موجو تش رطو تعد رس دودح ید

 هەن طیف تافرماو ذسامییقت ماکح هوس ام راک ةسوسوواوهو صرح تطاسو

 بنرف ههلاا دم "هرباد د نال و ناطیشو نشنوررلوا زاتفر و دن

 "هباکحرب هر اف رطا یا تب راده بعارو یاب رتمانع بلاطیایدعار مداوا |

 هدربسافت ۳ حل نسدلوا دنم دصحب هلا عاعسا | هلن نوو شیک یا روت ےک

 رعف ترضح یسهلیق جرزخو سوا کر ولوا تیاور ندهلسا ندی زردرو طنب
 ںوروتکن اعا هنتینادحو كن الاعتو كلرابت قحو ها وبن ایسو هیلع ها یلص اع
 جاقرب ند هلق یکیا نوکر هډرانوک هرکص ندقدلوا فرسشم هلبا مالسا يرش

 رارداتبخک هللا تفلاو تبع لاک نالوا ٌقیفح ناعا یاضتعم بول هرب رب نینهوم
 هل توادع ضب لاک هد تماو شک ندش نددوپ رابخا هاب تم یدبا

 كحررخ هلبا سوا هلببف ی دیاراو لالضرب لازدومجرب مان سدق قب ساشنالوا فصتم

 لاک هی رب رب كن هلبق یکبا نانلوارک ذ نکر دنارذک بوبارعوا هب رزوآ یرلتبخم
 دسح هنیلیبف تفلاو بولی تکر ج یت دوېم قرع لد دلبف هناعم نی رات دومو تبح
 نلاقرلاح هرارق هدرادو مزب هسرولوارتس» هرزو| لاکو رلنوب رک | بو دنا توادعو
 یاش دوهجر ندرلب دوم ود ردمزال كمرشود نوادع هنب رادنام كران وب سد
 ردراشمر ونک ناعا هدڅ هک یس هلیق حززح هلا سوا دنب هل رح .دنزرف یا بورغاح ۱

 بوراو هن راسل کر دکرگژآزوب هدب تیوک هرزو ات اقاصم تباغوډلع# نالفالاح

 بیم سرخ ج ےس د دک س ح سس یتسسخس

 تیک" کر ددیما نس هیلبا ناعب تن هعفو 8 هد انا ی بوف نالف |

 و ٤ راتاو و بت
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 لوا ق مد كس ڭكمالىلا هلع دوه ردراو تار هتخادر ندماخر هدنهاکش

 هللا ےسب )کر دشلزاب ولد هل وب هدیرزوا كيهذم حول را و عضو هدنرزوا كنح

 مهلوعدد داع نه ء اله لا یوم و ضال ابر ںوسر ىا دوه ا لعالا ىلعلا

 (عمراک اوھان میقعل ما ھکلھ اف وصف ناژو لاو مانص الا ملخو نام الا یا

 ید صعب وراتمروم ورد هدڏش هلو توش ۵ہ مو# یصرشرب هد وه رطح یرته

 یروبق كنتءاو یدق رم دوه بولوا هدوسآ هد کر ام هبط "هدلب نکد هنر ار

 ندحوهروهچو (یوارالبع هدهعلا )راشع درد ہد تیب ےھس ی باب هلا هودنلاراد

 ىس هنس لاو مولا كاله لبد ىس هنس للا بولوالماک زول دوه توعد نده

 | ءالع لوفر بونلوا فالتخا ید ہد تاج تدمو رار د ردشلوا مولا لالهدعب

 زول ترد هداوق ربو لب للا زو نب سسغم ةماعو هنس ج وا قرق زوبتلآ یراصن
 رم ل ترد شا زو ترد نایلوا کا مدعم جمال واما رار د ردلس ناسکس

 هسدا یدلوآ تكمولعم ییارجم دوه ترضح تیادهیلاطیاراشعد ردشلوا

 تزبضح هک هللا عافسایتمارک ید كنم رات رطح یعار نابیش ندرابک هیلوا

 یتعب نیل وب * دیشک یم یعار نابش ننه ه(عیوننم 9 زررویب تیاکح الوم
 درکر ب درک یون: 4 ید هحور هللا سدق یار ناببش یک مالسلا هیلع و

 دیشک ی م یدکح طخرب هراکشآ هنفارطا كنسوروس نویق دیدی یطخ همر
 ییقاش ماما هدرصم را د یعار ناببش ردشنلوا ارحا هدیناث ع رض یسانعم

 | تمارک لها یدارراو هنتراز لناببش انایحا یعفاش ماما بولواد-هع مهلا

 | هکنوج #زاع تفووا دش یم هعم نوج ٭ یونث» 9۴ یدبا تبالو بحاصو

 نايس ۶م لصاح یدیدیک هر هعچ تتاح ۵ دیو و زام هرس سدف یعار ناببش

 ورک عاءاولص ءادادعو تواک دن زام دعچن هب هعج ند هعج نودوک نویق یار

 9 نو هک دلک دن راک دعچو یدرراو هکمدوک نویق
E.دوه هتفارطإ  

 کن و |یدرر ج طخر هلیس رک رابمیاصعیخ دو یک یکیدرح هنتما مالسلا هيلع

 زان كرت هب رزوا یسی روس نواف دروق هک ۱" #زات راجن ادرک درابنات ه<یوننم#

 هش رزوا لبا نوماتراغو اب ها ارو فاک نوکتسو ات ےض زارت دیمروتک

 هرزوا ییکوت فصو هنسانحم یباملو یجب اج مهو ردصء«مسا مهرد هنسانعم قعاح

 یدبا كرت زات نالوا هدنربدقن كر ننخان لصالا هک ر ونلوا لاتعتسا جد

 یبکرت فصو وند زان كرت هبا لاهچتسا تن ص ردکعد یتغیاح كرت نمی
 رادروق مالک ٌهصالخ زادوا ردیا لامعتساهنب زانعم قعاحو یجناحو امت بولوا

taaaRGaRSaسس  ar ar aaayحب  
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 ندلامح بعش بوةهبحندنرلل زمم هلا هدعامجا ی ,هقافت ال ار یس هلجرلر دت اهل هاشم

 بودما عج ریدتسلکشرپ نی رادنزرفو لایعو قازراو ناوءا بوراو هر ر
 فص نولالغان هنن رر ن راکناو بوشیاب هن رللا كت رب رب ید لاجت ساجو
 ند ناطق ہک دن | وب قالک ندنلادار ودوهیابودناداقعا هنرازوقو رلبدروط

 هلو نلافطا كداع موق ادتبآیلاعت هللا هاب رصرصدأت ن سا راهدد ردق ول نوح

 نارپ هاوه یاضف بول اف یکرپ هشا ر ندضرا هجو نسسشاوفو تباودو نسانبا

 هبا و عج لاثمو هراپ هراب هشبش دننام بوروا هنیمز هللا دیظع تدش هدعب یدتا
 ارصرصداب و ندّتیه كنه رغ هعقووب نایغاط نانداع سد یدلما هرذ هرذ
 رارف هلی دیما هان هن زارارق تیکت راوبلاراد نوایغاد یک شعنلاتان ندننشهد

 دوحو یاش كهورکرب توش ربا ندنرادرا یردا نی ید رص رص دانرلءدتنا

 بوراقیجهرشطندننو نسیضعب و یدتنا مدهنم هدراوبد ریز نی دولا تئابخ
 هداسحا توقو ماسجا تبالص هرکصندهبترموب ناروب نح نالوذخو یدنآ
 هحراو هن رزبد یرلکرابمان مدق نونایط هر نرلفاا ه3 دلو ایزرودعم اداععا

 اف یس هلج بوسا عطعتنال هک ید و نوک کس رص رص خب رو یدناب هنیمز

 لاعت لاقاک یدلو لالهو یدلاقیکر لجاغا شول شع روح یا بولوا مدهنمو
 اقفوسح مانا هساعو لایل عیس مهلعاهر ےس وا رم ر ےک د وز

 ۱ و الاح (فیقاب نم مهلیرت لهف ھی واخ ل زاما ےھناک یعرم اھي م وعلا ی رف
 اتسشرخآ هک ردترابع ندهروب م ماا زوم درب و زو ماا نانلوا ت هدم

 تودنارارف هنیمز رز یداعنزهر رب هدحان ز توبه نح ید هډ ت اورر ر
 رک ذلاقناسو یدلبا اله د یا بور هرمز رد نوک ی کم کس رص رم ر 1

 لیف یی ید هزب هرکصن دعشهدک دتشا یهرول نخ دعفو ن کیا م ید لف نالوا

 هز یسقاس لجا کشاک ندت رش نی دلیق هدیشح ناراب ر ردلاحتومارح تالرید لاقو

 کیدلیدیند هرلن هدک شا عاما ذاب سوک م نکیدلیا نخ وود شوا جد

 نکسمو باذعو رهق رهظم داع موق سپ یدرشط هخزود نس هلج بوربو
 بودبا تخر لس ندرادلوا مالسلا هلع دوه هلغلو | بانو بارخ یرللمو
 ناصویاهس تناماو نما لط هل | رلنموم هلج ورا دنوط طو هدنوممح هیحات

 نوئلوا تماقا هرزوالاب : عارف لاسوهام دو لان هدوسآ هدسابر تیاجو طفح

 یون هنس هس ترد شغل ا زو ترد ی رش ن س كمالساا هيلع دوه دکنوح

 یرهطم حور بولد ةعاطو اعم“ كل هلحا كيب نالوا قلا لا یعاد یدلوا |

 هک رار درلیضعب بوتلوافالتخ |هدنرلفب رش دق ممویدل:ازاورپ هنن رب دلخ ضابر |
 ل د نکو او ردراو ییاعدبنکرب هدنرب ن دراهراغم نالوا هدنوم رضح لابج

a ee gere e amr wan era yee a a rag eyan 

 ) هدنهاکشس ِ ۱



۱ % ole ¥ نا 
 ۱ ولو تیاور ردلوم تاعع و لا باذع نمت و 1

 تاشو فوخ ندیهلا تن ودعو تو دا توعد هعح ید یداعموق مالس)ا هيلع ۱

 ۱ هدخو كسا قداص هدنوبن یاوعد دوها بودن اهشفانم داعموق هد تسوک |
 ولد هما ف وک یزب ندا تاذغع عوقوالاوز س وک قدم یاذعكکی دشا |

 موق یا مالسلاهیلع ین دوهو یدزاردبایرسان تاک هارهتسالاو لرهلالیسیع |
 مارلاو تلاسر عيل یو ھن ر وعد ناثلوا ما کی : راس شما۹ ۱ /

 لاعتو كرات لاا یدررب و باوج وید یداملاق زکر ذعدعبنم مدلباادای 2
 هنورضن الو کر غاموق ر فلعسو مکیلا هبتلسر اه رکشلبادقف اوت ۱
 ۱ م ضف یهدهابسربالوآ هک روئلوا تباور (ظیفح یش لک لع یرنااشش |
 يع يلب هرو زم ہا رهسپ یدبآتروعر مانور هم نالوا علطءادتا ا
 یدنشود هنیمز بواوا شوهبیو بوروا كانه هرعذرپ یک یکهدروک ق ەر وز |
 شوهس نزنامز تله یدشاش یجدرلنلوا سصاح ندنعصو ول ك هروب نم هارو |

 ید تروع رایدلیا لاوس وید یدلوا لاح هن اکسس هدک دلک هشوه راد
 هزکاج مزب بوکج ییهدنشخر د شق 1 میظعرب هکمرو روک هو کسشرپ 9 ۱
 شلادو لمععو ندلارا اتحا ناٽڪ ند تيه رم تا سو ۱

 هدهاشم یاذع ةهِیعم ید مالسلا هلعدوهو یدرب و باوجودیدتک ندم |
 كب تردندرلنم و هو بوهبح ندنرلا ا كنم وق داع نانمو تالم ناعرفاب هلغهروس |
 یدروبس تضه هل مات 39 نيع ںولا هتس هراچ "هه وخ جد نىدحوم یرادقم |

 موهوم طحر همز هلکر ام تشکنآرس هدنس باث نیصح 4 هعلف هنانموه یلوحو

 زواج رود تواعصاب قابا هرشط ند هدو دم هاب سک هراز بو رج

 هللا یضر سابع نیاوراهدرور هذول د هلو صالخ ندر ص زط څرک نوسعا
 هلا نینموم ندیآ عابتا هب ودنک مالساا هیلع دوه هدانا لوادکر دیو رح ندام ٣۶

 یدلوا نازو شوحدایو :شکاد یاوه هنی نرو توراو ههر نچ هدیلاوحلوا
 نکیدکح طخ كمالسلا هيلع دوه هحورهللاسدق ال میر زا .هروبولد

 دوقاا# د شک یطخ نانموم درک دوه + یوشه م هکر ارژوسب تو دانا

 # دیسریاجناک دا دش یت مرن یونتم 9 یدکچطخر هاینم وه یا رطام السا هيلع

 لاک یدرواوا فیطاو مر : بودیک یتدش یدیشب را هدو دح حک رصرصدان
 بآذعنم مهانیجتو اتم هچرب دعماوئها نذلاوادو-ه ايجار ءاحالو ) ییاعتب |

 ندطح - لو هک میکر ه ار هلج طح نازدو نورببکر ه دک یونشم ال امان( ظیلع

 هزار هراب ۱ Ed  یههرابهراب 6 یونشم نس هلج یدبا نیل 1
 ییالب تبوعص تمطعواوهتکرح توی e هک روتلوا تیاوریدرمح |
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 یدلو و و دقو تاقا تده هکنوچ # دنس دنا قاتم

 رالفاغوب هکر دی یی دا هرو دنکو دنک بولوا نلذ هدرزآ ندبسوب هب واعع

 یالب یر هلبقو موقورلشلک نوح وڪکنا شول هدایرکف بوسیلک نوجا نارارءاغد
 هتکیر قلعتماکو بهرانوب نب رک اور د رلش چ |شومارفرلتوب نکیآ شکتنح هدالغو طب ۱
 نددعلناب ريم هرخالاب تبوشود هنرکف ود راهدنالج رز دا مسا تراشاو | ۱

 هعطقرب قلعتم هتل ءسم نارابو هتلفع تناع كلیقو رغ لاک نالوا هدودنک |

 ویدزکیدبا داشنا هددوزس یانن | هناذاعو میلعت هرفنفمنانلوارکذ بوی

 تعارف هلبا تاغ دورس ییهرو نم طق تزاشا قفورپ ج درانآ یدلیا ےھفت
 هنب دیدم ثکم بو لوا هبنتم ندنابنا نوع تلودیب هورک لوا هدنرکدشیا |
 | رانضحا ماد رفاو نوح ااعد مارح تیتر لر دنا شازرمس دل رب زت و فست ۱

 | دوه هکر هغ نی دنر هدنرکدا تع ع هدوهعم ماقه اتستسا تهجت پو دنا

 بال یخ هداننالواهنانداعیدناشعا مالسا ءافخابوروتک نام | همالسلا هيلع ى

 ئدید نر دغاتناراب هرس قلطمضایف زس هیهروتک ناعاهدوه هکمادام بودیا
 تصع + تش اردو لوا كل هروب نم تابا هکندلبا اشنا تس جاق ر لالا
 عاما ید رع مالک ر اد داع شپ 3م آتمسلا میلی بال اشاطع + اوبماو مهلوسرداع

 ناور هنا قوم كردبا باتش بودا تقراغم ندنآ بول ییمالسا هدنرلکدلیا
 یرب و دبفس یرب هدامد ءاتشا یلاعت هلال زدن رلیدتا ناراب یاعدتساو ناب رق جذو

 تولک زاوآرپ ندیاحش*«بناحو بولوا ادب را دعطد حوا هايس جد یسل رب خربس

 0 هدهانس ربا ید لبق رابدید لبق راشخا نسیرب نداح"هعطق حواوشا لقا

 | ادوسالا ةباهل |تزبخ ا) یدلیفراتخا یهایس ںاح٭ هل بس هظح الم قلو ارث کر طم
 | تونلوا بب یادت هليا بیممادصرب یخ د ندفتاهسد ( ءام باخ اڑک ااهناف
 . لیقیا نعي (ادلوالوادلاو كزنالادحاد اعلا نم یال !دمرادامر تزتحا) رای دید
 | بوسیلاق هدنزدحاا جه ندداع موق عةلدابق راتخا قرع شن او كلهم سك اخر
 ۱ جان رلالس مع زو هدنیجوا سہ ردکرک هسراو هرانف نارسو ناردب راّمد

 لامالام هلا تمقنو تنحم لاکنو تب وقعو باذعاب یهایسربا یکیدشارابتخا كلق
 ۰ هن رل اځ و دنک هایسر اوا نایغاط ناداعو یدر دنوک ه رزواكداع موق بوایق

 باح وب بودا تراشب هن رب رب ورایدلوا نامداش بوروک نغیدلوا هجوت»
 ردفحهلوآ نادنخو ریس مس ندنناحر لیاداش لوا زلامآ نج هکر دار ربا لوا

 |[ انرطع ضراعاذهاولاق مهتدوالیقتسم اضراعهوا رالف) یلاعفو لر ابتلاقاکرلبدب د
 ۱ ناکزبس داتعم فک اند موق یاینعی ( ملا باذ ءا رە لھتسااموھ لب ۴

 ۱ | درب زکیدتا لاحتسا هدنروسهط لا هک یسلوش کبک کد |

 ( یصرص )

 ۳ یک م د ا ت



 هدراکنا هداع هلغلوالاح لایخ یهلا رها لاتماهداهندبداعووق ن ار را ولوتتالو|

 هاکز روس اتش دوها بولوا ج اویا ییالساا هيل عدوه ةظعومو ارویسار

 هافطو 2 هو ناصعو رفک ن نص م ولد زرعا كلرتیتدابع ل دملایدننک

 ندنراداسف و یتبودانع ط رول داش : رثک موقلوا یلاعبو هناعسیح دتنرلپ ا

 کراس نامو. ةنیدپ !دتجامدوهاناولاق) هکرروب هد نع رک باتک بور و ربخ
 لضاخلا (عودداشهلآ صعب لارمعا الا لوعت نا نینموع كلن تاو تود ن ءانتهلآ

 هحل وت 3 زوفقدرط 3 تیاده دعتسم زدتنکو تشرس دب لوا

 ةننبراناج تقنمومر یرلکدکج نوجا نانو تسشوک بلط بويا تعزعو
 هثن رزوآلنولیرارب دنو یار قافتالا ییعهر >الاببوک هنن رلزاونتسا تنحمنیکسو |

 راوی وک هب همرکع هکم نادا بلظ تهصقارشا اقر نک روا مزاج
 کیک هند دعلعو نفّومودحو مو رشم هدنامزلوا هکر دوب ثعابهروب نیرو
 ژرولبف تاجاح یاعدنسا بو دنا رفسهب همرکم دصک هساوااعور بعص راکرب
 لوادک ےکرھ ىدا هن ند وق ی رق ر یر كنهبک تب هدروب نم دمعو یدبا

 لواو یدرولواتباجا فرش قحالهسابا اعد بوقبج هت رزوا کت همنی عرق

 هفلاک رنا هک رلیدبا ندنلسن ماسنرد|نقالع تعاج نالوا نکاس هدهکعهدنامز |

 ۱ كءوق لوا هدرو نمدمعورل شم د ریفلء زایی یدیارلفورعم هلکید

 ۱ هب وام ردامو یدارکبن هر واعد یع ا كالوا ف تی کز 4 هم رکمهکمو یسر

 نادداعس یدا هموس ود هلکع د E یز د یربخ ندداع* هلسف

 رک لب ليف :نالوا نیدنوق هاسور نوچ كمك هیاتستسا ءاعد هرزوا ا 4

 a a هلبانامداع رفت شک

 رلیدلیف سرابس م کج نوعسالوا و ایفستسا ءاعد طدارش هرزوا یر

eهی و لسو رد دو وات  

 دق و سلعو ا e ۳ راضع دما ا نالوا لا جاتجتام

نا صو بیطا یارفاسم رطاخو نییعد جد هنعمل زبنکی کیا نوح اتمزالم هداع
 ت

 نالواهدنرل شالو ندنراتلصو هتم تحار ا داعموقیدلیف

 سومارف نرلکدردنوک نوح ا تلتسمهیاتسنسایرنوب و تقشمو تجز كرادداع

 ساع هدهب واعم هناخمرح یلاوح لماک امك: بودا
 هنطنط و لوعتش«هیش ولو

 یزاهلو لمس تاثداحو راکزور دو كبو تواوا هنس و هد ویع یرلتشع

 رکد نکن زوابلّقع ** نانرپ ناب هناخو ےس پر نچ تس : راد لد هشی دنا

 دن حکم

 وب ی



 ولوو دم ارکتمفانصاو او شحاوف باکتر وا م صاتد - ابعیراکزوركا دم
 مات لا بر نامرفأب م ۱ (A ادیلعیت دوه هلک“ را هطار فا دح رس یراداسدو قسد

 | مهاخا اداع یلاو ) هل وقت یلاعت هنلاربخ اکی دلوا ثوعبم هماسقرا 2 لوا
 فوطعم دیر هلج ( هم وف لا اح ولانلسرادعلو ) نالوا هدنفابس هکر کت یاو (ادوه ۱

 كدلءالاسرا فنی دوه نالوایرردارب هدیسا هنم وداع را ریمظع رب وعل تولوا

aااا اهم ءع حول مالعو تام نامرف بح ومر  

 قیرط یرادعم لب یلاو توعد یداعموق کس اضتعم حر هقد رمش تعب ریش

 9 ورارفا هوج تاد حو تو دا تل الد هع وو طارص و تاد ۳ ریعتسم

 | یاعت لاقاک ید روس بیهرت نددانعو دوعج و ببغرت هکشارارف ندن ایصعو
 ْ ارجا هيلع م عسا ۱ل موقاب نورتفمالا منا نآ هرغ هلان م كلامو تعاموالاق)

 هنت وقو ارا دنک هسیاداعموق (نولععت الدا ی رطق یدلا ی عالایرحانا

 ندنراحما الارلردع | تعد رش تعاطاونوعدلوبقو تعباتم هدوه ظعاوم اداعما

 رانا نکآ بو روتک نامعا هتینادحو كقحو هننوبن لدوسه ترضح هلیاق هقرف
 فارشاو یدیاراذع |ناهن وتس بوی ارامظاین راناع ار افکلا تارضمعف دلی د
 كمالسلا هلعد وه هل ابو یدک هناعا یسب معندرفع ندعس ندر ندلاداع

 خر صف دا موف هلک ازواج نداصحا هحر دیزل هلیج "یعاسمنالوا هدنوعد بأت

 هللا لاقرلد ا دو ءوس هکلب و ترشابم هنا داو افح قاع ال لع هدوه

 قاوم :او دنعرابحلکرما اوعتاو هلسروصعو مهبر تاباباو دحج داعتالتو)یلاعت

 | ةيضقدوهناعباتمو(دوهموقداعلادعبالا ب راورفک ا داع نالا ةيكلاءوبو ةتعلايندلا
 دد ترض راتدلیف ده ضرع هدوه هاکشد لاح عهاو هلعغلوا هاکا ندهروب زم

 ناعا لها تمالس بودبا عفر هناجاحایضاق رد یزابنو عرضت تسدیآ
 لوصو هتاجا فده یساعد رت سد یدلنااعد نوعا نایغط ورثک بایرا تنکنو

 راب او نویعو یدلو |عطةنمنناراب بآرطاقت ندب ناضبف ن دنام "| بناج بولو ارم بم

 كشخراسک اخ ضار و نیئاسبو یٍلناب هدیمز رعق ںولوا باغ یراوص د لراچناو

 عوج شنه دنر دعم نک نالو ارپ ها نایغط ن راخ زدونعدوعج لوا بولوا
 ترضحورابدلوا لغو ط2 تنح راتفرک ی رادقهلسید سیدلوالعتشم بلک

 تعصةجرلاقی ر طور ارکنو جو یراتففشر اتم هب وب ف اطل لباصخ نسر د وه
 هللاا ع هلا رافغتساو هن وتو کلک هناعا تلالض هت ناکتشک ر سیا بودا

Culهرول م ةنلب هبهاد ثعاوبارز هوا عفرندزکیرزو یو امسباذعو یتح هک  

 ۱ موقان و ) لام هلوفک یدروښ ولد ردزكنابغطو لرشو نایصعو رفك زس

 0 E کدزیو اراردم لع ءامسلا لسرپ هيلا اوب وت مث کبر اورفغتسا
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 و
FEF داك ك رصب دی هکنوح ن رخ سرو E 

 ىسضفندبو قن كيو ردیقولت نیا عنو ا نح رمو عو شور هل و |
 سهاداناحر کا٭دا ناحقحزا فقاو ید ورک هی شم چ رد هلقح تداراجد ۱

 كن موقداع# داع موق نايم یدرک یک قرف «یولنم ۶ یدیادوا فقاو ندنح
 نرونک ناما ا هيلع ی دوه نعد یدردا قرفو كار دآ نا تسانروا
 رلتموم بو دنا كاله یداشعرب داع مو نایمرونک ناما بولوا ا هرادحو د

| 

 یدعایدبایمردبا قرف ی رافک هلا  aشوک یلاعتقحهداب ناخ ةکیدلوا
 یدلبا " ربع کا بور و كار داو

 ۱ + درك كالهار داعموقمالسلا هیلعریماخس .دوهدهعردرک دایذصق
 ےس سس

 یدلبا لاله یداع مود هدنامز م كاملا هيلع ندوه هکر دهدنناس 2

 نادنلخ هک هوا 13 دوه ETE دۆذۋ تر قداص قشاع یا

 عیبسو نادیم نی راراتفک یاب داب دن” رابخا قیار ط ناک دک لقنو راثآ قیادح

 دهعیعا| ى ا حول دعو کز ردناراب زرد مالک طسب هل محو و بقر ,دشاراتفر هناس

 ا اصودوههدشبامن بو دنا بقاعت تع لاس ای كيب یک هلیلخ ےھارہا
 هدعالسلا هبلعدوهبسنالو رک هلو | مول عم یدعا یدلو !توعیم راغب یرمغ ندیس

 ضوعن داغ ثراح نب حار نب هللادبع نی دوه هداوررپ بولوا تیاور یکتا
 نا ماش نیر خم ؛دتاوو ر 9دشناوا طض ولد جول ماس ن مدان

 كمالسلا هياع دوهارب ,زردشعلوا طط هلهجوو ردنرابعندنول ماس ۳

 یرلف رش بقلو رد امس ود دوه هدد رع ناساو راع نرش مان هدیرتع نان
 ارفف بولوا قفشمو یو دهازو داع یخ دةوشنا فو رشتا لق رد مالا
 نادنخو لد شوخ ین رب ره هلا هشکت اودصتو ناسحاو لذب عاوتا هنیک اسمو

 راسو قاحضسا ندع یدرار سوک ل اغتشا ید هللا تراج انایحاو یدرولبق
 هدب رع فیاوط داع موق هکر رروم نام هل جر نی رسفهاصوصح نیخروم
 تماو لوطو هثح تماصح یر رهو رد دا ندندالوا حرا نب صوع نداع بولوا

 كنم رلبحاص الاردق بولوا فوط وم هلا ٽڻ وق ترک و شطب تدشو ندب ۳9
 یدازاو یزد عازذ رشا كرات ال وا هماعلارصق و عارذ رزول یرلتمان اقا لوط

 ولو امانصا" هدمعیس هلجو تولو ایر هیلک هبلغ هسار راسو لاو شیلا !ثیحنمو

 هکر دیو محو ی داود هیعسل اد یخ د هنر و ادومص هن رب هک دناراو یرانصیکیا

 بو دبات هیلاع روصق هت رژواو بوزو دزانوتسهدیشارت ندکنس هروک هنن راتماق
 ۱ مالک ضاسیدراردبا لالهبوآآ | هنیمزندرصضق یالاب ین هنسک یراکشابضغو ۱

 وب. سس ی وتو و و حس
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 شدرک ی وننم هکر رروب ود ردشلوا هلص اح ہل ایا” تداراو یاب ر
 نسر نعل ردتلع هر ید نک كا ردق رفح هخرح # تسد ءار نسر هخرح

 ردنلع یشدرک قرعح سد هغمرعحوص هلا وادو توشب وا ها نالواهدهاح ۱

 كمامروک ی یجت ردنودینرتسچاما# تسناذ ندیدنارنادرک هخرج یوننم
 زدن هراثآ نو دحو تلع4 هب وند نایسأ ید نودرک شدرک تالذک رداطخ

 یقرصنم كس ەل هګ راو هکس ندک امسورک اج ن درا هک و لالماو القا نکاو

 یکلامو عاف كنايش ااموکو قلا لرانوکم میجورویطو شوحوو سناونحو
 سح و نواب ندک الفا شد رک یر ًتنیدع اردا رالا تز نالوا باتسالا بدسم لوا

 قازحا كبك اوکو موج یتیصنو تب ولغمو تلذو تعفرو تیکت و ٽلو دودعسو
 خرج تودبادافتعا رد راثآ كنتعجرو ثیلاثو عب وتو سیدستو نازفاو

 ردتلالضورفک هکلب و تلذو اطخ كماعا هدهاشم یتاوک الا قلاخنالوا نادرک
 رفاکب اوشود هلط ارد امتعا ول موسم هیعیبط 9 م وش هب رهد ضعلوم ي ن عهتن

 تکرح یتکر ح كلف جد هفسالف ایکو رایدلوا مور نادعح تج رو موج محو
 داملا نع درک یس 6 ةوفو هبدارا رک رب ق تویلوا دیعظو هب رتسق

 ولردولردو در دلک د مابتلاو قرخ نکعو داسفو نوک لب اقر د هیهانتمربغ کر ح هک و

 رایدساوا نیکلاه هدتلالض تشدو نیلاض هدتاوغ ها بو دنا هلسط ا تالي

 ٭را بج کحردنا نیب ارتالف ٭ راک نیا لصارد یرک نوچ یلودچ زار نشاک
 هک دن یم # تسدب غ لک ش ن رک د وکر ا٭۴ ت سا ببصن یی نایعاز نوح میم
 راپ رکجو ردپ هدید رون یا یدعا ٭ رح“ هتشک قح مما مکحز رو دمخ رج نیا

 | یوننم ۴ هدناهجیم رانسررلبیس و ۷ ناهجرد امس یاسر نیا ی ونش رداع
 ٤ دلی ندنادرکز س خرج وب راهنز راهنزو نادم نادزک ر مس جرحنیز ناهوناه

 فوحمو یلاخ یک خرج یتح # خرچ وجنادرک سو رفصیناعات <یوننم# |
 | ندکلزسلفعو #خ رعوجیرغع یزوتیزوسذ ان 46 یوننم ۴ نس هيل اق ن ادرک سو
 كرل یعیبطو یرهدارز رد هنسانعمارح حص نسهسیمابیک قحرد ماحو ارج

 نوجا تیکت یرلرعیبطو ردازس هولا :باذع یرلیدنکو ران یر نسعمیب راتفک



 ییوکن # دوبانویمه رم کب
 هک # دبما هلجرخآ لصاح دشارک دشابن دب و كي شب وخ تاذب # دشابن
 هللاو قسح سمار زب # بنام ردناو قاب بنا رم ٭ دیواج شد وخ لاکردنادنام

 اع ٭ یاب هنم نورب ناشي وخ دحز # یاج هم* ردنا سانش قح زا رثاو# بلاع
 کو تیدوبن # تسیزاب و وهل تقیقحرددوخ بسن تسد زا ع تبسنار لاعفا
 دش روم ام كرتزا نبا هکتبارتبع٭ دند زکر ب یراکر ہہ زا اوت ٭ دند رفآ تلعف
 لءف یهز ٭ نوعلم تشک ی ھن مز رکید نا رھ ٭ روقغمو موح مح قح فاطلازا
 ۶# تسلایخو تاساةزا هزمم# تسلا ال یان رک بانح#نوحو هجو دنج یی وت
 ٭ تشک ارسانارمشت رفح لرشهوح # تفک ارحو نوخ اد خاب وکی سک
 ٭ تساضفو ف طا ضصح هک نیا تسروج هن 3 تسادعو اع نیع هک نیا تسلط هن
 لباق ع” گا دعا # هداصر قادر تارب دعت ۴# هداضف ردنتردب ناحورب

 افح کر اهنز هعواررتعص) شوخ# راکشآ ادت شا ےکتراشاوب هک تدب

 هدراذوب دوخزپ ردنرابس نان روکوب نکل ردناوعهو ضرا قلاخلوا بابسالا بیس
 ا هلق عدا مرع ارببس نیا یونشم 9۴ كسار د زروروکر داتتمو رهاظیرثات
 ارز یداک مرغ لوعع باب را نالوا هرهب ی ندیهلا قوذ هب هموهوم باییساوت
 شهن بوروک ی لف هدبناک تسد بواب ندیابسا نانبروک هدرهاظ یرثا رص اق لقع
 که دندو ید نالوالصت هتسدو تسد ندا كی رګ بو دیا سابق ندنا یکرحو

 تسار اه ناوک یوننم ل كسداربدردرلوک مرح هبانعموب نس یدمروک یتاج
 هلج رانآ هکر دمارکی ایلواو ماظع ءایدنا نالوا مرح هبابسا قیقح لوا ایسا مرح

 زرروک هلن نحو را زر وک یشیریغندقح هکلب زرولب قح قیقح رم هدایشا
 هدیحوت وب یسان ةماعو رار د هللالا دوجومال یخدو هلال اءایش الا لک رومال دو

 تلاسر غیلبت بوربدلب ییانهمول هلعح او ردرل شلوا توعبم نوعا توعد
 جور ےب یدعا هدناشیا هلا یجومو «دیشا هکفالوق قق اماردراشع |

 یسانعمتيبسنالوایبرع هدیسراوناسل #* نسروک یزاتدوخ بیس نا یوننم

 نه دمآ نسر نیا > نیر دنا یوننماع ید نسر هببس هج" راف كسر دنا لاوس و در دنا

 هکر وئلو!قالطا هلبح لوش بس هدب رعناسل یدعا یدلک هلو نق نسروب «دهاجوب
 ندنآببس هلو ارمسیم لوصو هش یرغ هلک آهک هنسد لوش رههدعو راهش ر اهر آ هلکآ

 هب لص وش یا لبط وه ببسلا) ہک راررویب هد هناهن باک بثا نا مکتن یدنایق هراعتسا

 هراعتسالا ید رطد یجداتس الا هرس سدو ان ال ومنرمّصح سا تادولاولصولایا

 تردع هبروص باساو رانا نالوا عقاوهد اد هاح ول تودنآ همای دهاح یابند



 دو 0 و

 ٭ كند یارگنرتالابس وت 4 یوم و نکو ردشلوا یدامسا ثعا كا
 تالاحو هب روص تالا ینعد هل ارطذ هالا هرو الغا بناح نس كبد رم یا

 ببه كرضب ناو بوف هند بوی ا رطب هنطناسوو ناسا نالوا هرایتفا
 یرمضندقح قیقح لعاف کهلبا شود هند اراو تردق, كاب رالا بر نالوا تاشالا
 یییراشعا بیسوب ل شدب دروآبسنآار یاس نک 3 یوم ار زردقوب

 زکره بس دشکبسی چ یون ۴# الاو یدرونک هروهظ قیفح بیس لوا
 زاناو تاسا هلج قعد یدلوا نا ندنتیدنک ببسالب یروص بس شد وخز

 E دشدلوا هیناصس *هیلزا هلع تدارا بولوا یینص لنالاعتو هلاک“ قح

 هتلبضفو اعیا یدعاردب او الا حلوا بابسالا بدسم سز لوا یدوجو دوخ
 هدنداسعو دهزو هتعنصو نقو هردو تووو هننروص نسحو هنتنطاسو رورسو

 ه.ش دشک ی هرول نه تالاح تولوا هرغ هتمارک و فشک و هننضارو "هدهاحو

 قحنکیا نیهم ءامو نیک رس * دز مس هکر a ةظدالم الوارللهاح ندا | دانسا

 نکیآ ناصع بوروتک هتروصو یزس ندنساطعو لصف صح یاعتو كرابت
 یا فو گو تنطاسو تلود نور او تورد دمخلک ہل اون و توزیادیک

 یکلم كمح یسهلج سر یدلبا ناسحا.تراهمو نونف عاوناو تساکو لّمعو
 رسا و صالخ ندلهح تی یاعدو هنا سهل ردیسدفنق كکیدب د 2 قحهلوا

 ندتدوبع درک بوروکن فی داوا قسدردق یمهلجب رک هی اشور لیریصب

 رو كفيدلوا تالهت سمو ر وهعم هد هاب ر تدارا دن اعاد تویعا بر

 ع وجر ندداټګا هبابساو نس هلو تاجتواهرندنینناورادنب اور
 دوجو بو دیک هن رثا كرایلو او ادا نس هلق جورع هبابس الا بسم راوج برق بو 1
 ۴ دنربهرارایبناک اهببس ناو 6#یوننم ۴ ار ز نس هلو ا قاب هلی ق> ءاقب و ینافندیمهو
 اهبسنآ دڳ یونثم ا۴ ردزربهر همالسلاو ءالصلا مهيلعماظع ءابدنا هکر لنس لوا

 لوش نالواابلواو ایسنا ناربهر نعي ردالعا ندرس وراس لوا  دنرتریامنس ی ز
 كن هبا ر تافص هرهاظنابساویرلک اح كله روصبابسارک رد هبهلا تافصو ام

 یی یرهاط بس و لک ماع باس نآار بس نا ه<یوننع# ردن راثآ تالا

 | ردکتافصو اما تار نالواهدرلنوب عی ردبالماعتطاب بنس نالوا روک ذام لوا

 بابسا هکر ولوا هاک ٭ دنک لطاعورب ی یهاکزاب ٭ یوننم# نس٥ نعروک

 لطاب یتلعو لطاع یراک بودا ر ضو ع و رااورع نیونعم ببش ی یزوص
 یتعیط كلرار الم یدزرلوارب دی رغد الصایدیلوا یساضتفا سافت" یراک نس رلد |

 زار راک یدامردنا یرلنمومو رول م لفط تودا لطاع ىلع ن کا فرع

 تسد دود وج # لطا ت تادلابدون وک ار یتسک # لهاج د: م یارا تخ نیما نک
E 

 ( رسکب )



 ندنتکر براون اراثآ وان مدق تباه دنرا بح یلاعقو اس قح نامه نشر ا لقع ۱

 "هدد مور مب نیدع الو اتلود هک روا ندتسح هراتآ هیلبا صرقتتسمو دیفتتسم

 كاخود اب دنا هدش شناو تاو اخو داب دک یونم هک لبق هداشک كر صب

 تسناکسواکن ۴ دی هدر قحا 6 رووا چ ىوش طب زدزهدننبآو شا اوا ۱

 تاک هلجو تاناو تاداجو ه بابای دا ب ردرلهدنز هلعحاما هد ره

 حار هدن زاب هب منو او ردرا یبطم هف> او و مات هلفح بک رک او طیس ۱
 وونه ( هست نو هقفتال نکلو هدم حس الا" یشنم)ناوییاعت لاقاکردرلمد |

 وچه € یوم رد هدهایق اد شن« دفحروضح مات ورد هشام" >شنآخ لس

 الصتمقشاعنعب ردناڪب اعاد یک قشاع رشت لوا # مادم ناب شور قشاع

 یک ینیدلوا بقرتمو دصتموبد هيلا لاج ضرع نامز هنا بوش الود ی وشعمرد |
 هش رب هلن ادایقنالاک لامهاو ول نەک هوار داص رها هن ند رع اکر د ید شتا ا ٠

 دوهحخ شل امدقمو ردیح*الوط هدتعاطا بان وب د هيلو ا عفاو لساکن نوروتک کک

 ادمن Kee ی وم رد متین ک ك سز نم

Eیزنهآرب لس هد 3 رول یبلق نایمرد نمادهدن و ریت  

 دهجنوربب هد ده صعب و دار هص شنا هرشط ن نسررو|هنهآ یکنس #دهج ن بورنب

 لصاح ندقامعچ قامعچ شن آ هجرک ی وو یا اهن رپ
 هبه رشط 3۶ دهن نوربب مدق قح ایه ه<یونثم 9 هسنلو ار ظن هتفقح نکلورولوا
 یدعا ردکقب روان رب ر یتهاو ۳ ناس هدرهاطاما رولواهداهنمدق هلعح را

 هنسک نالوا یرهاظ بس هن ر وھظ شنا ندنهآو كس بودا لاعا بسک یا

 .دمروا هنر رب: اوه كنسو نهآ *# نم مهرب اوه كئسو نها ۳ یونثم ل
 دمرواهنکتس سفن قنهآ اوه یعب ردشلوا و اوهو سه ن ها یو و 4 ضعب

 مو زوج ى نعي ردشملوا عفاو كنسو نهآ ید مد هنا ضعب و رولوا كم د

 36 یونشم# ارز ہک هلع نراقم هیاوهیکسهن لصاا رولوا كعد هقاح یغاقاح

 هلسمعت نعد زرروغوطیک. نزودحیسکیا داو 3 نزود م نوکه دلا رمو د 2۳
 هنسرول وا لصاح ها هرارش ندنس4ب رض ن ها هلکتس كسر دنا عج هلرار ییاوه

 بو دنا وهط یز هرارش توهشو بضعرا ید ندنجاودزا كناوه هلا سفن
 یالخاعاوئا ید ندرلنوب یک یکیدشا دلوت دالوا ندنجوزت نز هلباد رو

 هزار دوجو دوح نهآو كنس كلو دما ویت دوخ نهاو كنس ه<یوننم

نایغطو رورشو نایصعو داسف ع اونا یخداوهو سقن مکتن یدلوا بیس !رهاظ ||[
 | 



 3 04 دل

 1۱ص

 ید تبهک تقو هساو | عباضصاوخ تقو هرزوا حورمشم هجو ناخ سیردلک درسی

 م ۶ لاقدکر دات هلایوب تیدح یک كنق الطا تبخک هروب زمرو ضط حور واو اردکم
 ماقوزلو |هدیرمغ ندانفماعم ید هب وت ندر غ ندفحو (یفسلا ی بحاصلاتنامهللا)

 یوسامت كل هتسمو ین اف دبع سیر دی روهط هلبا تینان| ك صاخدبع نیول:نالو هدانق
 بولوارهاط ر ٤شد ال ثیحنم قسنانانالوا تلعەنسەب ولو ةسروک بنات ی ودنک ی لا

 ردباقیفوت هس ور كل هرول نم تلع ی یا صا فید عن دکمطا لاک یاعتو هن اصسیتح
 ید ندرو نم ن ولت یدعاردرخآنیولت هدانف ماعمیم ور نان هرول نم تلع سد

 نالوا هلهجوویو رولوا هلبارافغتساو هبوتهقحندکمروک ییهرول رم تلع صالخ

 یس هب ولو قطب نارهدنیکعماقینافدبعسبرولوا هدنیکع:ماقمالارلوایلک صالخ
 ععس*یا ادج مهف اف رولو ابات هلو وار نی اف دبع هجر دعن وب سد روآوا هلع>ید
 تداراتسدو تردق د یس هلج و هدا دلو ا مولع ردن صاوخ"هب وتو یداشو ع لباق

 نوح  یوشم هک رراروسان الو ترضح هساا یدف هنناعم یییدلواهدهبازا

 كعلبا قلعت یس هیلعتدارا نیلاعلابریادخ هکنوح ۴ دوشیداش منيعدهاونع

 یداژآیاب دن نیعو # دوب یداز یابد نیع< یون رولو |یداشنیعنیع
 هب قامداش ینو هلع نلهجو هناتسح نتانسكنلوقر یاعتو هناصس قح هلم اورولوا

 تافصرانو نعد رولوا یداش گوع لهجو تائسح نیع ناس هسلید لیدبت

 مو لهجو تاشس قیامح هکلب بویلوا جولو هن ربو حورخ یریردهیونعم
 یدل یرغوط یستانسحره 6# تد ر دکعد رولوا رورسو عو ت انسح نوع
 هک رارروی ری اوبادیعسوبارحش رولو ا تاسس وش؟نسحندا كنآ هعوق < دروس

 رابدروتوا بولک هنسک یکیا نکیاهدنروضح یلمالاباصق نیا سابعلاوب اح ش نوکر

 هکیدیدزهربورتماع"دیاو لزاهودن !هکیدب دزع ر یدلواعقاوزوسر هدزتامزیهکر ایدیدو
 سابعلاوب| میش ابد ایکح ود رارروب هن هد اوب حش ترضحزما دباو لزایداش |

 دنعسلىداشەنردهو دناهن باصق سد اکل زام هک هللدجابورب دلاق نرالا ك رابم

 كنسرک هنرهوردکتفصكنسیداشو هودناهکر ایدروس و ید دءاسم الو حایص مکیر

 باصق سد هکر رروب هدعب ردق وب لوب هع دق نوع اندو ردنو دم لو ار دکتفص

 یاوعد کر هردادخ بیبح نیس عبا و یطصم وری ه دمو هاو ردادخ دن

 ندخشر ا دتک ص عش ییا لوا هکنوح رد وب یدهاشلنآ هسردنا نادر اوج هار

 هللادبعوبا ید یسیرب و یناقرخ نسل اوبا یسی رب مدیدردوگ رلزوب بودیا لاوس
 تسد هللاوحا تالک ءایلوا نالوا صاوخل ا صاخ یدع اراب درون ودردساتساد
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 سم بو صم ی تب نخ تم مد تاک حنا زوم تمم <( ههم و و اس توس هب ہرسمس

 ار



 هو

 "هدد ما یدعا یدک اش ما ع FE یی ۵ نک راکدمآ قلاخرما ع

 لیقاب ناب هللا نورد ها بود احارح دکبزوک ن لوک وا ههک نعي هلال همروط

 نکراک دوخادور دکعد لیقرافغتساو هب وتبولب كنار صفت بوروس هقح هاکردلزوبو
 یدلک یغدبا شیا هلن امرفو رحا كناوک الا قلاخ مغهرزوا قلوا ییکرت فصو

 نادباع)عاج ےب یدع اروئلوا ےھف قلوا لوا نالوا بسانم هلواع ارسصماماهلو! كد
 دتا دصقتو الزام (رافغتسا تدایعز اناغراعودنک هب وت هنک زا

 نیر قلا تاس رار الا تانمج یاوحفر راو اپ ورس یب قشاعنکلو رار دیاراقغتسا
 الطم دکلب و ندندابعنانلوا تازاحمعف وت هد هلباقمو ندناعاط نالواهللا تدنانا |

 لهاح ناتعش# دندرک هناس ایدنربارام + ظقاح $ رار دنا رافختسا ندنرادوجو

 موک هحاناح + هللارفغتسا داع لعفزو## هب ول مدرک دهاز تسدزا 3 هارک نار

 لماک فراع ته رطبایرا یاوشیپ ¥ ها دصو یاج مدصو یم ج # تق ارف حرش

 لزانم یورهلا یراصن الادجت نب هللادبع لیععسا وبا ابو الا ةودق قف دمو قو ۱
 لاوعدهناف ةعاطلاراثکتسال ةماعلا ذب وتف) هکر ارروس هدب وتلا باب هدنبیاساا
 یذلاءانضتسالاو اصل هللا لع قحا هد ورو لاهمالاو سلا هل دو > زاءایقا هتل

 هار !نیعوهو ةيضعلا لالعتسا نمطاسو ال اذب وتو هللا لص بث وتلاو تورا نوک وھ

 تف ولا عیضن نمدصاطا هب وتو ةعیطعلل لاسزرتس الاو ةیمخ اب نیدتلا صحت و ةزرابلاو

 ماقمتیالو ةبحعلا نيع ردکیو ةبقارلاروت * ىنطي و ةصیقللا كرد ىلا اوعد هناف
 هد ورنمهب وتلا عذب وتلاكالت هلع ةي ور غ قحا نودام ب ولالا ءاهتتالاالا هب وتلا

 هدصاوخ هب و كل هرنسهللا س دق یراصنآ هللادبع قیقح بایداو ( بولا كلت
 عولبلا مدعممدا رم ندص و شعیضت هکر لشع دبودبا حاضیاو و حرشیت یلوف ییدروب

 رد رق لاکهک ردبراق ار تس | نیح نالو |فراشم هع ج ماعم هدب :اهدهاشم نکا دح ىلا

 اعاد سور دبا توعد هناصق رد نالوا یلباقم رول نم ماقعیعیضت رون رعتقوو

 بحاو راشهتساو هب وت صاومللا هللادابع ىلع نوح ارو نه تقو ةظفاحارس*و
 نالواهدنس هلاقم یره العا واو لتهلاک تاحرد هنيا ناصقنلا ن ردورولوا
 كف اافطا ییهبقا رم رون رجال یعوقو كن هروب مةلا ردلزمت هلفسا تاک رد
 هلسعت نافص و رد هف رفت هلباربع تور الا نل وا عیضت اب طاطح | ارز ردررعم

 هدیاه>او" هقرفت هلسفن تافصو ربغ تو ندقلوا هدباج ا
 هدهدهاشمماقمو رولاق مور عند هبقا مرون نالواتقوطف>بجو» هتسک نالوا
 دحق دوا قمل اعم تقو ءافص هللا عم تبع ارب زرولو عق او ترو دكه قلا عم ةبحص نالوا
 E LE تا ERTS SERT ERK rha ES هو
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 هحور هللاسدق انالوم ترضح قشاع هنلاج قحو قداص بلاط یارداقلخ
  قلعتم هسفنو هلند یک دلبق ناعذا ردب داش هلو هو عهلوتم هنیداشو 6 ید دروس

 هدنوبیدعار دلا قبفامو یرخآ كنب وين درو رسوردمولعم دوخیداشو م نالوا
 تٽدابعو حالصو قسفو ناعاورفکو تعاط مدعو تعاط د| مم ندى داشو عنالوا

 یرابلق هبا یوسامرکف ع نالو اهدننایم راقشاعور دراذلو !یلاثما كنو و تدابع مدعو
 یامداشور دب رلکدشو د ديف ندق الط او یراک دلک هت رشب لاعبو دبا لصاح تراک
 | مدعو روعشو نباونارکف بولو ارک هواج هدنرلبلق تآ رح هبهلا تایذجر اونا قاشع
 تاذ لح قرفتسم هدهف مص تدحوو قالطا ماع هلفلوا صالخ ندروعش

 بولو |هدنتردق تسد لر الاعتو هناشسقح مویداشنانلوارک ذ یدعاردیراقدلوا

 فی رصتو بین ءاشبام فیک (نجرا میاصا نم نیعیصا نیب نینمؤ ل | بلق) بج ومر,
 هرزوا یع رکی اوخ ( دییعلل مالظب كر رامواما) رر دتبا تکرحیکیکیدلید بودبا
 یلاعتو هناصس ها هو اوط ردق رذهدننکح لر الاعتو كلرابقحک ردلکد هلب و ااشاس
 هنکتسا كن رللوق باوئرک !باقعرک !تنجرک |خزو درک |ناعارک ارفکرک ار هندابع

 هب هس لاا نالوا باذع بحوم نکسربد رتسا 6 دوخ ییاذعردبا اطعا هروک

 كت ادارم هجن فلاح هقح یاضر بودا ششوکو یس هلا تبع فانصا
 تییغوردیلک د كسا یریعسیا ذع كکیدلباهاوو هوند هلو رسم ناش-نوصل وصح 1

 فاصوا قلعتماکو و رلکخا قازارد نابز هبادخ ناد وریکنورخافتو یوانمو
 هلا لر” یلاعا نالوارکذ و ردیلک د قلوا رازو راوخ هدعلا ںاذع باکترای هدر |

 تلکیدلنا تفلا یک كاج مامانم بویمک ندکناداسف بولک جوک هکبفن رلهسبدد

 دنلوق ره یلاعت قح یدعاردیلک د كع اجر وید هللا صالخ ندخزود ین یهلا
 دهش اکو الصا رروتک ندارو نشت او نئودوا هج سکرهوررب و نکیدتسا

 قوشعم هلقشاع ردمولعمهراهشاعهنک ثعابنالوا هنسی داشو یكراتشاعاما نوسلوا

 ردق هرذوردیفرتكب یل متر ك رانا ر لو | فه اورلنالوارابعاهز اوزان نالواعقاوهدنس
 لوق # هیشف سېل رس نیبح ا نيب رش ۴# لیقاکر دیفلنامداش ناهج یکیایرلع

 ردرلیمهو دوجو ىع كراقشاعو ندهانک ی ع كرادباع ار ز ٭ دیک لحمل الو ۱

 هکر رو بو دبا تحصن می زوتلا قو رطب هبهقرفر ره انالوم ترضح اذهلف##
 راففتسا نسهروک ع هدنبلق نوچ # نکر افغتساوت ین هک نوچ یوننم#
 ٹیدح (اصلجغ قیضلکنمواجرخم یه لکنم هل هللا لعجراذغتسالا مرا نم اریز ها
 | یوم ردررقم قلوایراوش دو مهره یصالخ ببسرافغتسا هح فو كفن رش

 هر



 یر
 | نا مه مینردق غبت لر الاعل و هنا“ هللا ر یر یزوسدب مه مدح ی عت ه«یوننم#

 را بنت نالواهدایشا زی و ناتو تاکرح عیج یدعامردبا عطف هلند او روتسد

 یرحا لاالاعتوهناصس قح ترارحوقارح انالواع دومهدنعط كشت 1 |صوصخا

 رک او یواعرک | تانوکمع وج ر دقح ترضحو قلطهرداق لوا قیقح روم بولوا
 هدنندارارزو تردق دم كن هناشلج ی اعنو هنا” قح رصانعرک او عیایطرک ا یلفس

 تسود هاقدصا نینومو ایلواو انا نالوا تسود قح و ردرلکلهنسمو روهعم
 ترضیک هتردرودع هنیقفانمو ن دناعمورافکو نیک شم نالواادخ یودعو

 یرهد نالوا« دتعیبط لو اوو دنا دار |لثم هنهاشداب دوهج ندشت "[ناسل انالوم

 ردرب 4 یونثم ۳# هکر ارروب نوچ ا یار نح ما هرارکنمو دناعمو ییبطو
 یسوف یراهبوا كناکرت نسبم روک یقوب كناعذ| ردقوش #* نارت ناکس هکر خ
 نویقاییدوق نالوا انشا نام شب د هدرک یسولباحیوشم ۴ بالک هدنرزوا

 روسو قللعو ردنا کل اوکلد بولاص نعور وڌ ى عا د شلیا قاس واباح هدنک وا

 ناکہ ندهانو ی سا د وهاکر > بناح رک او## ور هناکس درذکب هک خش رو ٭ یونش مل

 لوا# ور هنارش ناکس زاد  هلج ەچ ى ونشم هللارذک هنسکر ور ینحاولکش

 یلثموب هنهاشدار دوهج شت | سد رروک هلجراودساو هنارمش ندناکرت بالک هناکس
 ¥ یونشم ول دودوو بر هاگرد هلاکو دونع دومحیا | هکیدید ه دعا بودا دار 1

 کرزک یوم لکدكسک |ندکس هدکلهدن را 3۴ کد ر RES : عكس رم

 ندکر دیک دنزو تایحو تردقو توق لاو هنا قح 2 ی دنزرد قح تسال

 | ید تا تو ادع ه هناکس و تسعرو قلع هراتشا لاکو تاک یدعا اردک دتسک |
 e E مالس ودرب 8 بولوامدق تباث هدش دوبع ن ۱

 کوک رظدا جد و ی

 تنسرک ۱ ده ؟ نیک کا تعط شف | 4 یونثم 9 رارروس هنانالومترضحب

 یسزوسا دن نیدیکلممازا شزوس یوم هيلا نکع نس یش 1 كعبط

 ما دلو رد هنشن ا یس كعلم ندودنک ی زا نیما تاهاق وا وا
 ۱ اکسرک (كعباطشث او دهد یداشرک | تعبط شن 1 یوم ردا روهظ لوح

 یداشرکاو را مالک لصاح روق یهاشدان ند یرورس نالو اهدنا هکلب# دهن
 یا كسبا قبال هنسعنق ندنسنکما هروک هکلع ر دنداحا كل یاعتو هناصس قح
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 نیر مس روک e ارفف نسرارد زا تجر ندسھللا مرکو

 اوجرا ) جدو هلا عاتسا ی رش ثیدح (اوجرت اوجرا ) یدو هکر سا بویجآ

 یجومبوتوط نغالوق ناب هنف رش ثیدح ( هاعسلایننم مکجرب ضرالا نم
 لید لع هلا

 < دوهح هاشداب نآ ار شا ندرک باتع #

 هش درک شاابور د یوننم# ردهدنناب یسلیا باتع ا یھاشداب دوهحلوا

 کدال تتس عل د وجدننيا یدد توش ۱ 0 E هاش ال و دن یاک

 3۶ وک توخ یبطزوسناهجنآ | یوم نکیغ ع ول ناماو تج رھ هدرف ج

 عبط تبصاخ كنس دوخ كعا قارحا نق كوخ نالوازوسداهج عبطلاب لوا كنس
 نسرفل ن سرفا نوع # تنصاخ دشهچیزوس یعنوج *ءیونثم # س د ردکناذو
 ٽڪ زاب یون و یدلز و ندسس هن كتعط یدلوا لاح هن هکتصاخ گاف

 ۱ 4 یونذم ل یدلوایعریغكتب كس ندرماط مزدوح نس ۷ تین دشرکدام
 د یوننم# نسرلیا جرت هرلتسرپ شنا دوخنس #9تسرپ شنا رب وت باشت ی

 ڪن هنسک لوا ا شئسرپ اکس هک هتسک لوا # ٠ تسر نوحوا ار : دتسرهن لی آ

 نسشتآ یا نکر ه 3 ییسنرب اص وت شنآ یازکره هیون یدلوا صالخ
 نون سب # یتسین رداق تسبچ یزوس ه نوچ هک یونثم۶ننسلکد رباص هدققا
 لاّکدوهحهاشداب لصاخل ا ردراو یمکنردق مدع هقارحا هسح ول ردن تان د نسرگا

 تک يا تس تسادن مشچ دک یونشم ل یدتا هن دنک ی دنک ن دنینتباغو تربح

 | یونثم ر دیععاب لقعدوخ اب ور دیععازوکه ب رغتلاحو بج یا دن شوها
 نون یولع ولعو یوق و دنلب "هلعش یک وب  دالب هلعش نینج دنازوسن نوح
 هنمک ریاکس شن | یا ٭ تسابچسابیسکد درک یی وداج د یونثم ربا قارحا

 8 تسامتخزاون عیط فال چ 4 یونثم»# ردیما,یس هسح ول یدلبا نیم ودا

 ۷ مشنا ماھ ن مربا فک هک یون ردد ور ا كعط قالخ كنسا

 نسینعب موا نامهنب یدشا بواک هلاق یلاعت هللانذ اب اناسادوخاب و الاح شنآ
 مشپات اہ وت اتار دنا یوم هسعو كداععا رک !عازوس شنآ كکردلب

 هش رب مشنآ ید هد رسد ضعب نسهروک ی مز زوسو شدات م مب ی لکورصا

 کد تسر تب یا نه "یاردشنوا عقاو نم تات هش رب مشباتو نع یا

 ا یدلوا رغتم مرصنعو خب 8 E تشکنرکیدنم 4 یو 7
mm 

aan meی  

anes 

E 



¥ 444 > ۱ 

 نایرکنآ هک یعتج كنشیا هک یونت» ۷ ناشیه لجو سر حاد وه

 و کیو 9 ردیاب رک كا مچ لوا کټ لوش واندا یا ٩ تسوا ا

 كنعشع شنا كنا لکوک لوا ۷ كرانمیو * تسوا نار آنرا

 مدنودهلایخ # هقشع شن مدشتوط هاشیا لبق هراچرب ددم 4 هررحم ردیاب ۱

۱ 

 3 هدکنسح رارلک Re هدب روش تبع ۶# هعشع شلات ندلشود هلکهآ

 .زولوا ندنساود هللا هندرد مورد # هقشع هضور ندلرک کوک ردبا راز نارازه
 زابن كعاراثت ناح هدکلو # هعشع هتییخابییط ےھ مھ كال صو هسر وارق 3۶ اراح

 رردرامد هج # هقشع تش ؟ شمرولوا كهجواهب ناقار زیک *# قشاع لدرلبا
 + هوش هتبشر رس رزبدراحاصرد هلا لعل مزوک +#رعاناق هل رعه مع یدبع |

 یرخآ كش رازو هب رکره تقاع ## تسیا ه دنخرخ | هن رکر هرخ ا یوننم # 0

 راب هر ڻيب تفاع د سه ٭ تسیاهدنب كرابم نیبرخآ د رح وشم ۴ رد هدنخ ۱

 36 دوب ءزبس ناور بآ اکره ه«یونثم 9۳ لکوکو لدردیا نسبمروکر دهدنب |
 ناود كش اره ره6#یونثع زولوا ناتسوب و هزیسهدنا هلواناوز بآ هدنقرهالثم | ۱ ۱
 نرفغم یتاکر و تجر یتارمن كنا هلوا یعلب یشاب زوک رب عهدنفر ھ + دوش تجر ۱

 و مشج نالا بالود نوجشاب هک یونثم ا۴ لکوک قوج یدر د یاهآ رولوا ۱
 دیوررب تناج نان چ یولثم۶ لواولشاب یرغایو ولشا یزوک شو بالود
 كناح نابم و لد نورد ییعب هت تاورضخ ه دنتهک لاح كنس | ۶ رضخ

 | لو تلسرادهرب وا بارا چ هدر هاوا تب راراکو فر راز
 | هل زانوب هش یار دن # یراکروک هدعللوق نامه ههاکردوا هلباز ابن #9 یرادلد
 ۱ ی | روبع # یراواب یراولد اکس ندقشاع كسشسا زانن ۴# رلعلاب راد تفاطا

 | 3«یرایغا هحو هدلکوک ندارایدروسیداموق ۴# هر ادیش هلبس ار ی اق یدتا لالخ

 ۱ ج نوف یرات هعشاع ییاصو ## نآلوا ییا تذح ید یدکح مد یرات لع

 یسح بولق وترپ هلد # هلل ذبسحیب نک شښلاص نسهیاس یلاجج ۶# یراب هنلصف
 | كزوب ٭ کرکشاورکشاف شعد ی دبع یا لک هل اراثن یراکف!یدلآ نلاپخ
 | نک جر یهاوخ كشاذع یونتم  یراکذاو لیلهت بوابق هللا دوم بوروس

 هللا حر هن رزوا رایج ردغان یشان زوک تكسزتسا هبرکو كشا رک ۱4۴ رابکشارپ
 لاک هراهدز تبیصم ماساو هدد مسو مواظم نالوا نیر رکجو نایرک ےشج عی

 هترفغمو تعافش بود ار طاقت مشحتكشایدندنس قح هک هلنا تج مو ٽقفش

 محر لوا # رآ مر نافیعضرب یهاوخ جر < یوننم # ارز نسهلوا قيال



 تر
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 ۱ ارس هد ردزاکرهوک سی نیس ¥ یدلخح ندناتفرعملاّْک # دج ردنامخ

 ۱ | حدماناد یھ د ردنایس هشرفو شرعرک #یدروک یدکی وک یدن رس
 | ناو رد زاودرک رک ناهدنآ ّعیونشما#/دجردناعاوند هسیم لقى

 دج رخ د یونثم ۶ یدیفوا ندنهحر سو یدلبا فرصمییناهد هکر ر لوا

 ۱ لی یدیفوا نف رش مات كمالساا هیلعدم ترضح ییعب # دناع "رک شناهدا ار

 ۱ ةنهانک هتسک لوا $ نکو فع دج یاک دمآز اب یوننم» یدلاق یرک ایرغا

 | یا بویلید ترففم لبا قارعا هنهرجورک بوروس زود هلوسر لاب مدق بولوامدان

۱ 

 ادخ لوسریا ## ندل + نملع فاطلا ار یا ىوش رم دم لب اوفع مانسا ةا

 نم مد یوننما ردراو فاطلا ندندلع نالوا هللادنع نوا كتساحد ردرولو ۱

 [ رسم ىس ندم هج نی هلاتا واص كیلع ہوا وسراب ۶# لهجز مدرک یم سودا ار

 هربشحو توسنم هرس # لاو يوم ار سوسو امج نم یوننم## مدلبا

 هیلب وسازرمسان تالکو هیلبارمقح و رس ےک رهنادخناد میدعا مدلوان لها
 رودندناعاو ندهسعا افعتساو راغغتسا هلا تمادنو رولوا عحار هندنک یررمص

 ٭ یوئنم ۶# رارروی انالوم ترضح یکتن رولوا روجهو مورحم ندقح تجرو
 ی-هیلع تدارا تاللاعته یادخ مکنوچ # درد س ؟ ه درپ هک دهاوخ ادخ نوح

 نا اب هنعط زدنا ش نیا 4 یوم ¢ هبتسا قع رب نسهدرب كن هنسکر ب بودا قلعت

 46 یون ۶ رولوا ایلواو اینا نزهذعط عب ردلبا هنتعط رکاب یتیم كنآ# در

 || یسهیاضترا تبشملاالاعتو هنا قحرک او سک بیعدشوب هک دهاوخادخرو
 هبنسا قلبق هدیشوپ نبيع كن هنسکرپ بودیا قلعت هک جت هلماتب راتستفص

 . لواییعب نمروآ سفت هننیع كرب ويعم سفت نایویعم بیعر د دنزک هیون ¥

 هنناصفن لا هنسکو زا وس یییعیخ د كرانالو اول بيع نولو ا راتس مسا رهظم هنسک

 هلوتم وب دنز م هیلبا نعط هرلک اپ نالوا یراعندناصقنو بیع هکیدلاف هدنقزنا رظن
 یران امرک دهاوخ ادخ نوح ه6یوننم ا۶ روئلوا لابعتسا هتسانعم دنزن ه درللح

 هز بودار ظد هلا یداه ممساربضاو نیعمو رمظا ین یاد لوا نوح 3۶ دیک

 | بناج یز مر ۷ دیک یراز بناحارام لیم یوم »۴ هناا تاثعو تنواعم
 تب وسب یا ۹ یاس انالوم تاحانم ۶ ردنا قوس هب یدنعسم نمسو یدنهزات

 + دناول یادوس هتک ناهشاع دز ا همه یورپ وت فطا مشج ¥ زان یورارهمش

 ۷ هدیشوک ًافصو قدص هررد دش ون انفورقف هفر > 9 دناوتیانعز لدرب عاد

eheنیک كات  Eا ده وت مدر مدددد تیک  

 ۶ نادم 1



 بد بیو ےس اب دی اہ س سم او سست تست یخی ی ترس یو سس تی تماما ی یو دو سو سس ی مت بسی

 کر ادرک هران هبت رر و رایدلیف باتش هلپ جور, A NOE دح# |

 ه<یوننم 2۶ قلخ ناناوع هفناط نانلوا بصن ندننناج دوهج هاش هدران "یاوح
 یدوب نآ # یونغ» ارد دلبا منم وید هلک هشتآ >۴ ابمرد شفاک دندرک ی عند

 چ یونثم 9۳ یدلوا لع و ور هيس یهاشداب یدوهم لوا #«لعحوور هیس دش
 دوخا و یدلوا ناجولدراع و نا! ندبسوب # لد را بس نزناهُب دش
 هکبدناون یتعادن بسو یدلوا نايس یدوه نالوا لد رای نددسحو بصهل

 هناعا لاجو نسح قلخ هک ارز # دندشزمشاع قلخ ناعاردناک ٭ یونثم#۴
 یانفاو ۴# دندشزنف داص مسج یاتفرد دک یوننما راد دلو | قشاع هداز ندکلا

 هانمادح ۶ رش دیک ورد # را شرک هک یوم رابدلوا زق داص ید |

 ےهاردوخواد € یونثم ا۴ یدلراص اک | ہن یسیلتو رکم كسبلبا هکناوارف رکش
 ی ساسورکش هر ادخ یدروک وز هايس شدی جد ناطیش کش دیدور هیس

 0 اب ابر قرفو رک الاعت هللدج بویلواریذپ تروص یرکم یتعی نوسسلوا هان
 هلکء جورع دیه تاحرد تاخوا نوع ا ع وجر ندناما 4 سک هلغلوا نيعهو

 هک یوننم یدلوانلصاووحجار هنیدنک یررمضولئازو لطاب ساوسو ةسوسو
 یدروس دن زو كزانموم دوهح هاشوک : یهنسن لو ا## ناشک ی وررد كيلام نم ها

 یی دزاق یلاعت هللا لضفب نکلیدتسا كم باذع عاوناو قارحا هران نیموم نعي
 قم موهفم كنه رش ثیدح (هیفعقو هخ الاب رفحنم) بوشود یدنک هیویق
 ییدروس هنزو كراتموم *# ناسک ان نآ هرهحرد دش عج < یوننم  هرزوا

 ةماع در د یی هکنآ هیون یدلوا جو عقاو هدنسهرهح كسک انلوا در

 تناها بویص ینبلق عی یدنرب یر ماج كقلخهکه نسک لوا #تسج قلخ
 لر هدنردهرح الار ۴ : شوو ناشدافا ناهد رددش < یوننما#یدلبا تراعحو

 قح نعي یدلوا تسرد یراقوو ضرع كرامولطظم بولوا هد رد یسومات سابا
 هدنم | شنآ هراذمّوم توقات هنضعو رهق را یدومج ناوعاو دو هنب اش اوت ۱

 یدرب وتمت

 0 دک دناوخ راب مالسلاهبلع دج مان رک د منآ ناهد رک 2

 نابوفوا هلا ارهتساو رک یف رش مات كم سو هيلع هللا للص ماعرف نرصح

 ردناطلس هدلاع ییا دک ییسلدپس و ردهدنناس یس هلاق یرک | ییاهد کر هتک

 هلج میفش # ه دنوکو ا هلوارشنو سشخ باسح ## دمر دنارق لع ناب 9۴ دمج

 )ر
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 ۱ ا ا زودی ؛رازولو رغ رپ ورو زا رو ان لک كرن ۳۳3 وضو هلن آ دشن |
 ایدندبولوا ناز هرعاو ناک ةضقر هلک کا هدنهاشم لاح ول

 ۱ | اردنآذ<یونتما کر

 کلک ها شد اموع ن دحوم "هغر و نیس یا ال هه ناناسم یادت

 ندن نک مالسا تذلو ند بذدع # همه نآ تسلاذع ند ندع ربع یو |

 < یونشم ۴# رد نیهم باذع یسلک لل | هدنفبقح نوساوا هسرولوا هنره یربغ
 ناور نک هلج رک هسیا ران لاج قشاع رلناطتسم یا ناو هناورپ همه یادساردنا

 دزادناورن نخوسز ام #دراذ ةناورب قشاعلاک## ٹا 9۶ کلک دنع !قشعشد ازا

 زاهیزو م کلک هبهرهمو ببضن و راهم دض دراد هک هره ن ردنا هک یوننه
 كناب 6 یونثم ۴ بویلوا یلاخ ندنوعد عاطقنا الب روب رع لفظ هللا و راتوط

 دش یه یوشه هخ یدزوآادنهدتسانروا تاهو رک لوا هو نآنایهردد ریم | ۱

 ىع یهلوط یرلن اخ تعلح هل ندنر انو تده تالفط یا دنو# هوکشزاناعاخ 1/۳

 دعب ار دوخ قلخ < یونثم 9۴ یدلو نا او نام ارون ر نینموم بولق نولو ارت اتهام وک
 ۹(یوننم از سکلودنک ین رایدنکر اتخا یب قلخ هرکصن دنا ناشی وخ ی نازا |

 | رلتدقارپ هنا شل آ ةتسادازاو مک نزودخ# نزو د رمش ارد آدند:کفیچ ۱

 | نیک کچ یوشان < و زستلک وم تسودقشعزا شک یبلکوم ی یونتم ا

 ِ ن قاطی بدو ق اع و ندنمشع تسود ] ۱

 4 تسوزا ےل رهندرکنیربش هکناژ دک یوننم ۶ زل.دقار , ۸ دشز وس ید رد دف و

 ا داع عد ریه دننردق كتلقم» نداق لوا تالا نوش ینغ ره هک ریز"

 شید یتمعاو تقلا ناشسحوو تلصو قنعرفو نجهه نتو افص نیع یتسافج | ۱

 | تربس یتروصو تنج ییخزودو تدحو تركو ترف یتالزو تذل ذو 8
 راش |یکیدلید زر اخخ لحاف رایان نسکعید :a کردو تو دنا تیناروآ یتنالطو |

 یربظن تداعسرک هک نیس دیس ال یشلاطه هتک نک هدب او زراو هسک هدشفا |
 دعسرظن مرادو رانازازود 9۴ دزاذنا رافق ورس "باس عرسرپ 9 دزادناراز نهرب

 + یرطن دیظ هک ابادنخ زاس یس ۷ دزادنآ راده وزا نادلبنابا مما 3 تشک

 زا + و ارکم سعب هسک موشک مشاب لک نرم ۶ دزا ادنارارفو رک یف ناوک لدرب |

 1 اسب ئا ناوت فازرسو تنسارک | قاسع رسد دزا داراز طن رب .هیاس مرک

 قسم # یرظننامشن هشوکرب و ممشچ تانک ر ۲۴ دزادنا ناذک ار نب رد هکر | ۱
 الف روصنم یعساو قشع ن تاودزا دش نوج# دزادنا راد هعدوضرد هدب عو |

 ان یاچ ناوه ناب نما 3 یون تام شرس کت سا تقو |

 a چهلم سرو و جو روم د و ےس ین
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 بول نتهقوردق هءاص ررک هلا تلودو ید رب یدعاردشمک لالجاو
 همر و ندلا قلود ردام یا لکورحگا ٩ تدندز تلود هدمردامآردناعیونسم 7
 ادونع سفنو دومج بلک لوا * ار دنا یدیدب كس نا تردق دڳ یوننم ل

 انف سپ كدلی نفی دلو اراد افو هدرف حه را داپان نامجو بو دروک ی تر دق یکه د رشط
 فطاو تردق نیب ا € یونشم ٨ک لک بو دیا باتش هنر اونا قیقحیاقب و یصا مدعو
 هد هڏ ءب نیسهروک نیقیل نیع قح تیانعو فطلو قاط مرد اق تردق تح ادخ

 دوخ ن ردکع دنیسهروک ی تر دقیسب ر كعلخ عی ردشلو !عفاویرولا بر تزدق
 نکلو لصاح هناکب كساکو كسلک نسمدلو | لان هب التعا حر ادمو لصاو هبالعا بل طم

 بناج, یکتد ارایاپ ورابتخ |مدق كس نب وت یاب اشک ی تجرز نماعیوننع# |

 مسن دوخ برطرک هیون مرد ا بذج ندمح رم تیاغو تعغش لاک شد
 تایل نب ۱ رب زرده و كدیفواورپ كنساکب دوخ ندفوذو برط هک الاو# وتی اور,

 كنسیک ردمشلوا قوذ ضح و قرغتسم هبترحرب هدناذلا هیدح | تایذجو تافص
 كعشعران كلذک ردنوحما عفت كنسرلتوعدردق وب قجت مش ات ندنسا اورپ كناو

 كنادبه قی رط یررو رس كامب لقا یرردنلف ك انف هاعناخو یراردنعت
 تاتفآبولوا یرولارهمم زدحو كلف جدیرارا كحرک ك داشراو توعد یراربهر

 ناکو ندنراتج ملاک یراکدتا توعد یدعتسم بلاطنکلز لوا بو رع هنیراتبح |
 وازدنا هک یون رر دهن کروک نیراتوانشهو تعافش سد ر دنراقدلوا تعافش
 د یوننم هلا توعد سد نیراب ر غو لک هن حاكم ع شتا ناوخت ےھار نارکتد

 ناوک الا قلاخ نالو | یهاشداب راهاش داب هک ارب زن اوخ تسداهس ہاش شن ارادن اک
 ردشلب عضو ناوارف مت هدنجم !شنآ ییدلیاداش | نیتمولابنذعت لج ال كنهاشدوهح

 انروص هچرکعرککهرقف راتوقشع شن وب هرزوا یو ات تلواعارصمدوخابو
 راضحا تفرعم منو تبع ناوخ هدنو یاعت قحنکلرونروک تقشمو بعت

 ناتسوبهز ان هبافصلها هکر دشن آرب تبحو رقف شنا هقیقط | ینهلوا كمدردشعا |
 لفط ر دام سور دنااپ یی دلخناتح هرانق باتیراو ناوارف عد تاضور هب اضر تاجک او

 ینفن تیقلال رانا نمی كنيب و ید ناکول ) بولوا نزهرعن هلا قوشنورد ید
 بآ هشت یدعا یدلبانارب نودنک هشتاو نابوک ییموهفم (تاناقالا اتوشاهبف
 یرابقشعرابشت | یابر د ندنراق وش لاک یخ دراقش اعنالو ال الغ | یذ لاج لاصو لالذ

 رانلخاد ندنرلقوذ تباغو رارالا هانفرانیراو دنکس سکل و دنکو زاردبا ناج شون
 نورد بوبمهلوارداق هرییعو قرف ندشاب یعاناو ندقابا یاب هدنراقدلوا تایذج



 1926 یو مروک قب و كن یکردام حر ان ید یز صرح
 نوکسو دنا تءعاطر ولو تعانف شنا ےکنوج# نوکس ن ALE نرد

 دلب /نم) ینیدروبب هتاسیحو هللاتاواص هيلع یسع ترضحو مروکی رارقو
 € یر ادا نتعیعح كنس رش لوف (تاوعم !|توکلم عینانیترم

 هک مدروک برغ اعرب « دنافص تایل شتاو# یلاع مدد شتا نیردنا

 هد ییدردرلءد یسع هلج ی ارذتلاعلوا 3 ید یسعور دلا هرذ هرد + یوننم ۴

 . ییعم هرزوا هحولوا ردنکم هسلوا تیاکح هلا یسانمو ردنا هرذ هرذا نالوا

 مد یسعرب هرذهرذ هدنحما شن آوب بووط تدحو یاد یخ دیرلیضهباما یدلرب و
 شث ۲ ن دنا لج هدندحا لاع وب رلشغاراتخا يکهربو یعم ود ردراو
 ناتفا صرق نودا انفاو وحم نرلیمو دوحوایلوا وانامیج هداتف راو قشع

 دن تعسطردامیا رم راشلوا تافصو امار و تارذو تالهئسم هدد تاذ

 مدلو | قلاب دوجوهدهللاباق و قم« هب هرو نم تارذ بولواقرحو قرغەنروت رانو
 ک نرکلیف هدا شکن کیداوف هدید راقشاع نالوا بلاط هنکو اس قحقیرطیایدعا

 تافصلاوحوم و لکشل و دعم تشات تسه لکش تس ناهج لا <یوتش

 ناو # یوننم# مردنت هدنآ نب داب الادباهک تقیفح ناهحو یتعع ملات نالوا

 ی و اف یروصناهجنالوادوحوم یلکشلواو # تاب یب لکشتسهنامج
 رداد هکناد تقبع وچ راطع مش نسردا دیمااو و ندنآهبسدا 7 نس ردن اب

 نوحه همه دمآ 1 هان د هکناد تقیقح## تس ادب اب ان همه ن اناج ناک تس راذک
 یاج نیا ناقشاع مشجت ٭ تسا تش هب نوچ ابد هکناد تقیقح ۴# دما ےب یم اط
 تستر وص تشهب ۴# تعیقح زا یار داش تنا تعطزارا ذکبدوز نکر ذك تسشز
 ؛هدننامیوش# افصمیدرک ار اذکیاوه##باتشب وت ن اناج تنحیوسب 9۴ بابرد یا

 + شاب نانج نیعزا رر تقیفح شا ناچ نور ورک ن اج ید٭اتکب وت لوا

 یدونحمب ترفمز#یرادتسوب هج رغم یرا دن## یرادتسوداید هک لهاح یهز

 | تدوافویب هبن مەن ینافیایندیدعا # یناضرادرس هساک ییامز # ینالدنچات
 نو تار در داد#یردام نرم یوتن چد اهلدلب اب ] نکو دا

 شن اوب هک روک# یردادرادنرزا نا هک نيب یونثما# لک هنحما شتآددراالب

 لا ییعبردلوععم لوا ف با وج درادن رمت وط كشت

 دک یولثم ۷۶ ردکعد هات بودنا هدرذآو r ۱ : [یردامقحم شنا

 تداعسوردشعا لافا تلودرک لکو رحاردام # یوم لاقا هک ردام اردنا

 ( لالحاو )



 |۱۳ ا ا ا س ا e eee aer r e ت بتونه

 ورا هلنا رز نون ده او رع شد و نا بو دیآ اد 23 را |

 ناجر تانع رورسو نادر تجررو انعم انوورعف نوروک شنا | هدرهاط هک لک
 ردامار دنا« یون م بو دنا داع اه هار فاطا ایدی اردناهس قشع *هلعشو

 تحو هح او ندا لر الاعلو هبا“ قحر دام يا لکه نګ ا س ندا #3 قح ناهر نیس 2
۱ 

 صاوخ نج ٭ قحناصانب ترمشع نات هک یوم سرو ۱

 . نالوا تش زرپ هلباافصو قوذو الوو بح نرایفصاو ابلوا نالوا یهلا ءاكزد | ۱
 شانی باواردناعیوننم# ریو ذا هکناج عامدو روک نرابناحور ترشع |
 یاهجزا ٭ یونثم ۶# روک ی الز بآ نالوا لاث» شآ لک ورع اړ دام یا ۴ لاثم
 یایندیعب ردنازوس شنا هدنلاثم بآ هکندنامجرپ لوش#لاثم شپآ تشک |

 بذعییعمو با ذع هروص بیو انفو تضاب رورعفو پاذع یتعموبآ هروص نی اف |
 یدر دنا یی دیس الع ریک الا هل با.ذع قیشعلا لیقاک ږدي ا ذذلو ا

 ناح ینسزسا یو نساس ناح دا ¥ نسەدند نامرد هدرد یا ا نر

 ندنرارح ی دناب ٭ هات كراج هلدلاصیب ند ارش كل صو ٭ نیسهدیف
 ردتشربا مدنا یروس "رک كفطلو نسج یا < نس ەدێف ناویح بآ یا مچا

 نسنسهدعبک « نسهدنف ناسحا وردو وب هد هسک قورا ندنس نوچ * یکلصو

 # نس هدنق ناربح هدکنسح هان اوضر نیعر وح یا # ي ينس كمر وکر ابد کوکی شور |

 نادنزورصتز اکا ردنجاے هن یربغ لکو کی ی ید ر و هنر ګز لمص نیش
 زارسارک هران(ع) لکو رجا نیس ےھارہا راریسا اردنا ډک یوم 3 نسودنق

 مهار | تریضحک ناو درو تفا شنآردوک هی یونم»# ر وک یعهاربا ۱1

 یا 3 ول ژنداز هک مدید یق م یوننم ال یدلوب نیما ودرو هد ا نورد

 هک هنقوا هلیس هد كنسزاغ فاک هک مدروک توم ققو ميدعولم ندنسردام

 ادجبوشود ندنس# وتزندانفادوب ْغوخ ته” هیون # ردهنتسانعم تقو
 اعر عسوا ندردام جر کدو من رز یدبا شلوا فوج مے .ظعاکب قلوا |

 كن نادنزرا متسر مدآزب نوحه« یوننم# شععوب خام هبلوا یچٍد

 صالا سفن مدلتروق ندکتت نادنزو قیضم سبح مدلپا دلوتندنس هکنوچ |
 یک كنا یدعا مزا لوا ش شو هرذ ,دقدناوا سایق هکلف فوج ردام حر |

 ٭ یوم نکر کچ فسًانو فوج بولوا صالخ ند لظمو قیضمرادرب
 مداک هناهجرب فیطل نرو شوخ یاوه# كلر بوُج یاوهشوخ ناهجرد |
 ناهجوب نوت: مديد حررنوچارناهج نم یوم ت دام یا زك |

e e e n e me e Eم  

 مک ی تاسف ج ص شہ ےک ےس ت ف کک ت ھھھ کیت ےک ت سے تت

 سس ملت تست م ح
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 ناقد ارد ار قلخ ندر a رعو ی کا نوک لا ندمآ نسب $

 هک شد اب

 یا ضا رح  هکیشود + ها زا قلخو يا ملک + اتا 27 نورد چوک ل فط

 دوهج هاشداب لوا # دوهج نادروآ لفطاب یزكي ٭ یونثم رد ەدنناب
 ٭ دول هلعش ردنآ ش سد او تیا د دڳ یوم ۳ درونک ترور هلا لغطر ۱

 زدیاتما وزا لفط 4 یونثم دبا نزهلعششتآ هکنا لامو هنکو | كع لوا
 :نز#<یوننمایدقارب ها یدلا لفط ندنروع دوه>لوا % دنکف رد لآ

 يدراپ وق ندناعا یبلقو یدلبا فوخندشا نز ۶ دنکب ناعازا لدو دیسزتب

 دنکو ا كت هکیدلید تروع# ب ۱ شد درآ ه دم نوا ار تساوخ +¥ یوننم#»

 تما مینا لفط لوا کتنا ۸ ینا لفط نادز كياب ٩۶ یونثم ل هیلبا هد

 | کت هاج یردام وبد مهدنز مدلوا ن, ینعی یدروا كلاب دنا شثآ بود
 هکرد هنسک تردنیلیا لکت هددهمرک روثلوا تیاورندهنع هللا ی صر همرکع یدلبا

 یسی رب و جی رج بحاص یسیرب ومالساا هبلع یم یسیرب و مالسلا هيلع یسبع یرب |
 هيلع هلا هجر اطع ناو راشهروب و د رد دو دخالابحاص نانلوا تیاکحوشا

 هللا یضر كاعضو ردنوعرف ةأر ما هطشامنایسب ربردرفن شب نیلیا ملکت هددهم
 ردلعط نیلبا تداهش هّتهازن كمالببلا هيلع فسوب ترضح یسورب ردتلا هع

یوم ۴ی دتا هتردام رو نم لفط لصاارلشمروب ود |
 1 اجتاردام یا اردنا 

 نک لنکا شن هجا وخر دام یا  متوخ نم

 eT 2 اما مهدنجما ش 1 هدرهاط هح رک + ےس 11 نايم تروصرد |

 باج یار ا تروص ٭ بیچ ر زا س EKE مچ 36 یوننم  یدمتا ۱

 تیج شل 1۳ هدروارب رسنبا تسوج راک OR رولت هماوع ببح ۱

 نیل ءادل وت ندتمه ولعو تب قد ص باوک ردناجر تجر شمردلاق ساب ندنابا ]

 بص: هد هفافورقف شن آ "یلاوحسفن *هدسافراکفا نالبغیخد صلابلق لفط ۱

 هد هة اوو رعد سدا تويا تاقتلا هب هساف افر مو اپ ید تاوهش مانا یکی دچا |

 هدق دل وا سیا هدهللا هب رات نورد ورک هنادهاحو تاضار هللاتابضرگاراث | ۱

 لاله هدرقف شنآ هک راج یتااحور يونعم دلو هچترصاق لقع تعیبط ردام

 ۱ ماکت ها ا 72 اا ا .i ا 1 ا
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 ندسذنلواو ردراویرگمرب هدسهنره #ناز 2 را هسهنره کیو

 رع نوعرفزو هلا نوعرف ل انا "وعرف انوع رف دص ق رغ ی ولنم 9 هدرکمره
 هنعارف دن ندنس هعدح و هلیح هک ردهراکمرب هراما سفن لصاما رد هف رغ هنارصع

 رد هدقلوا قرغ هینایفطو تینا یان رد هلبعابتاو لا بویلواعبات هتقویاسوهرابرمشم

 سفنیدعا#ر رکی سومو یسومیادخر د  یونشم ر اررو ب االوم ترضح مکن
 نالوایسادخ كناسوم كسرمسا تا لک هقرغو صالخ ن دنر کمو رر كل ەراما

 هاکردو اهل | هلهاک دش سهترسشهیسوهرب نعد جاو همالسلا هلع ىس ومو هتیلاعلابر

 بآن دکل نوعرف # زب رم یوعرف زار ناعابآ هک یوننما هلا اجر هناجاطایضاق

 هلا لصاح نادحوو قوذو ناشاو ناعا بودا تبنانا كرت عی هکود تاعا

a magn"ا ا ا  

 د حو هدحا تانع دارا تسد 3 نزب دجاو دحاردنا ار تسد + یوننم

 یاوشس ناس نسو aa N عد رواهدجا تعافش ن داد لر اتخا

 ردارپ یا *# نت لهجو زا هراو رداربیا هک یونثما۴ لیق تبشت هنیلس مو اینا

 هنیما لوسر نئسو نیتم ع ورشمماوا هکمادام ارز لوا صالخ ندنلهجوبا نت
 ردلکد نکم اهر ندتعیمط ماکحاو نا تلهح وا ګدا تعداتمو تعاطا

 9 فر نس هنود ندىنسلوش % نس هنادلا هب هند ماطس نىا هيوا 4ک یعسلذیس 9

 هناطیش نس هنادلا نس هنادل اک ارک ليغ دلا نسر دلار د راکمنز زەرد نس نا نهج

 لکنسراذ نادنآدی« وب نس ۴ لفع اح هشاط و عاطره تون هسقن بکس 3 ن دی

 راویکسفن كيس زیات * تفرعم تعم لها هدناهج نسرب دفاع  نس هنادیمورپ
 هتشاط دل شاب # ندم رک نمل اق هسک جه هنبادنم لحاو # نسهناودزونه

 اومرک | 3۴ لکغع اراکهنک قوح ردقنوق نوک شب ناج مدت ال نسهنا وا نوروا

 كدنازوا قوح نس هبراد نح لر هند ۴ نس دراممم تا ترع سد یدد افرض

 یدآ رر دراو ینالب كنیم ک هبند # نسهناد کایلوا قلقناطرر و اکسل ا# یکلا
 كناح هلل رک دو تعاط ٭ نسهناکو مس همراو لکت با ندننالبا قروق# لجا
 لغعوط # نسهناع كن رع كهاننک كدلوا قرغ هسخو ٭رانكر ب كج نفروز
 3۶ نس هنامرف نلک ندقح هلناج لوا عیط ملک ## قن :ء قوط و ؟ ناطیش

 تجر توا دزو ردلاق یکلا # زان هلباژ ۳ لص هدنسوخ وا تب اف هع وا

 هدهدر نجر كح هلو !#9هلوافاق كهانک رک دما هم“ ندتجر # نس هاجر

 یک ولن هلغن هلف دص 3 لواع رافندنس هشد دنا ناو نسیهس )یا وصف

%٠ hg 



 ا % 44. ¥

 فق ول الب ۱ هیج اھا 3 ی كرد ی دناهریچ هم باوءیونثم ٤ر دب اهراپهراپ

 ناق ندقخا هیسج هلعما شاط ج اقرب هکلب و هراپ رب نعد رلد انان رج بو دنا رط افت |

 یرهاط ۶# لهس كيندشاب لهس نتسکشتبیونثما زلوا یلاخ ندقامرخ و
 ندید لس یوننم۴#ر دلهسو رولوا لهس تااغب كما تسکش جت ناف

 ردلهجر دل هج كمروک لهس یرسکك نت هراما سفنام ۱3 لهحو تی
 سسي یا نوح زا رب هل تروص ډک یوم رلب | هدافا هغلابمو دیک زا

 ۱ ناو خ زود هصذ هع یونثم ل رسبیا لسزتسا ناکشو تروص كسفنرک |

 مهچ ناو ) یلاعن لاقاک قوا یتسهصق كخ زود نالواولویق ید ٭* ردستفه اب
 | "روس هعرکت یاو (موسقم ءزج مهنباب لکل باوباذعبس اھل نجا مهدعول

 ( ننواغلا نم كع تا نم الا ناطلس س مهماع تال س ۱ یدابعنا ) لبقام ردهدرج

 ندرمضنیعجاردب ,دعومكيعتمدوخاب و IRS عار دیس هع ا

 هنب رزوایرب ربنعډ (باوبا ةعیساهل)ردیس هلک دعوم ل ءاعو رددیک ًاتدوخاو لاح
 ۱ زرولوا مچ ران لخاد ندیاب ری ره ندرك لاک نهج لها ردراو هس قاہطا

 تاولاو ردنا نوزت هبهعیس تاکرد هقر درب ره هعباتلا ما سه بس دوخاد و

 ریس همطح ظا منهج ردهداتلا كن رب ر هک ز درانوب یسماسا كز هعنښس

 ددءلا صیصخ لعلو) هک ررر وب هلعهللا ذجریواضبیضافو هواه مع .رقس

 ۱ ةبیضعلاو هی ومشلاهوقلا ةعب اتمو تاسو سلا ىلا! نوکر لا ن تاک هل ا عما ع راصح الا

 هدالوا هقطس 1 هازرفا موس ورخ عابنالانم مبان لک قرف عسا هلها نالوا

 نا هد هعدار ةقبطو دوههد هلا دقطویراصت هد هبنات هقبطو ندحوم هاصع |

 تذعم نیفقانم هدهعباسو نیک شم هد هسداس هقیطو سوح هددساخ هقطو

 هدنس هل اقم یاب ر كجهج یربره هکردراو یتافصیدب ید كسفن تالذک رز هلوا

 بضع اید بح ردرانو هروب نم فاصواو زرولوا لخاد میخ راتهاکنا بولوا
 نوهاوهو مهج یعس: ) لوالابابلایطرعلا لاق ابر :دسح رک : :بج .توهش
 لاجراا هوجو یف مه: هنالكلدب یعسو مالا هذهءاصعب صتخ وهو مع نءاباذع

 ی )ر »3 یا اهرخ ۹ 9

 1 و ندا ےس دال اهناغ ب و هو ۳ مرا

 دن رخا كلوا دلحوشا كفن رش یونشم لیصفت نالواهدنابوت ات
 E اطر ج سفن ید ارونو نایب هدنس هیاکح هنعهللایضردی ز ب بدر
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 7 یو كعا لتف سن هرک كنب هلق د ص فردن یذما (نورساطا |

 |زتنر دیا لضاح برفت هقح لر اوه څخ بولوا لتا هتایلاع تاجرد ها هدلنفرب رها ز
 هزتس هلک لا تبادهو تجرو ثیاتع نفضوت هبه وت ید یاعتو هنا قحو
 مکیلغباتفاعا رذ هدلاترفناربش لا ترقن نه ) سد فل ثب كىس | نل اقاک رواوابد رق

 ¥ یونثه ل ردنراشااکو يطل یانعمید كنع رک لوق( حرا باو تلاوه هنا
 ردیسهرارش لنآ تب و زدکنسو نهآ سفن الثم #رارشتبو سفن تسکشونهآ

 ناک عر راتوظ رارقندبارارش لوا##زارفدرنک یم باز ارارشنآ € یوننم #
 نافع ندب انه اؤ كنشنکل و # دوش یک ایک یکناذ نهاو كس ی نشم زولو

 هدف دتفوط هنن رب رب هشزوط هدنآنوردراکزور هت نهاو تیسالذم رولوانکاس

 نادشسذگی ءاوتیمدآ ۴ دو نعاکود ناا دا یونثم 9 نلاق ندنراهظا هرارش

 رولواهدنافا ناقسندنه او كنس نالو اراعتتف ن دوپ شو سفت ن یخیرولوانیما نا ا

 نوردردنهآو كنس ەچ یون ردتشلوا غفاو تی تردوب هدرا هه یه ِ ۱

 ناش رانرب از بآ یون ءاناکازرازوط هدنورد یرزا نهآو كنس # راز دنراد

 ةنافطاتآ یکنتس و نهآش | یتعد ردق ول ی ونک. كنا كن ززۆ اى ات لرات اور اذک د وی

 نالوا هد هرتشف هکننوخ تا ۴# دشک اریورب رات نوختا یونثم ۴# ردلکدرذاق |

 ناي هما كتهاو كنس# دور کنه او كنس نۈر دز 3<یونشم ردنا افطا یرات

 هک نهاو كنس#9 رو دو دراز همش ۰ نهاو كئ ون هردش وس ین اک دیک

 اسرتو رفک ناشاهرطذ هک یوننم ردش ەچ ناغذ ورانزدنوهشو سفنداره

 حب با € ی ی ودنف ۳ زد فک ك دوهجو اشر” ییارظف لر هع لوا وجو

 هزاز ههشچ بآ 6 یوننما هلواینافرک |ییآ كجو كغادرب * دوش ینافرک هزوکو
 | ضالغ ندسفن نرش لاضاما رولوا قاب و هزات یوسض لر هوجو د وش قاب و

 | هایشناهن هدهزوک نورد تب ناهنهزوکر د تچ اها س تب 96 یوننه ار درس غا
 دنهابتتتبآ سفت »۴ ناذ سچ ار ه.ش تاره سةن 4 یونس ردهدنسهباثنهآ ۱

 هايس ليس تب شلنوب لوا 3۶ هايس لس نوح تو تب نا # یونتما# لیههشچ |
 4 هارهاشرپ هعشچرکت ب یمشن چ یونشم نلاقردیک ید یوثاو رک واک هکر دیک

 قعد زدهرزوانار < عطا ال زکر و هسج ر هدنرژ وا )ین و تیاما

 لر کلاس هن کود دولا وهز هیج ر شه وا عضو هدعح مع وف قي رط هراما سقت
 د وضتم نکا و هار هدا توش ود زک اله هظرو درو هدکد شرپاهنناج موقلخ

 ۱ ییقشدد دعروب هرابکب كنس كنس راپ كیدنکشباروبس دص یونشم ل ردراشلوا
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EEE 7 E EAE ۱۱ | !هنداضتقا تن یمن  

  یخد تب یربغربندنا یندیدبا رهف یخ ماکعا هللاتماهقح رها بویموق
 3 مطوتمال نوید ( د رهن له) هکدلرپ و یدارعاسفن یدسعا یدزقنا دلوت |

 ٠ یی الع نام رولوا روا ندفخ قد رط بو دار وسط قد قادام عاوا 8

 | ا ۱متر دامه<یوننس ال ۱( مانصالاما یھسفلا) یا وخر ی دعا ردکعاهر ویتادارح

  ۱ 11یزرهبنص زکبنااو ودب کنش ازش ن یردام را 6 تسام سو ٽن ]
 ا ردوسلا *راماسفن یسهدامو لا لنادامف هلجیو ر وعفوقسفو شکو كرش ۱ ٤
 | ٭*تساهدژا تب ناو رام ٹبنآ هکناز یو ترک الاعصلا سو

 ٩ لتف هبح ننب ردهدنسهناثم نابع واه ذ زاب :سفنوهدنس هباثم یف |یرهاظ ر ضار رز ۱ ۱

 | دچا تسکشییانصا نالو|یرهاظیک ینیهلواتب سی را

 | رخ کند مکسفنا اولتفاف) ییاعت لاتاک دویم را تع اهلازا | تب سفناماق ناسا | ۱

 | رد هلبااوهییایح كسفنارز کیا لتق وه مع کس ) مکترا :دنعک |

 .[| یلاعت وکر ونلواتدابع هل ااوه هسب روا تداع رھ انودم و || ۱
 | بودیا هللا سفن یاوهیتبب بر یاوعد نوعرفو (هاوههپلاذخشا نمتیآرفا» |
 | یاوهیمدنک * هرکس لکا مد آو ی دیاط هل |سفن یاوه هل ید لیئارمسا ی ۱ ۱

 او یدلوا اک رد دو د رح بؤ دنا نایکتتسا ها اوه ید سلبا نودا هل عن ۱

 بج ومرب یدعا ds انضإ "هدسنع هلبا سفن یاوه راتسسوپ تبامو# ۱
 راصتتسا ندقح نوجا كم لتق هلبایهن ندنسساوه ین( مکنداب لاو وتف)

 هدرهاظ رب ریز کیدا لتق یزکسفن هلا ناهس نرسصتو یار نوع بودناغ وجر
 |اذملفردب ال رط اب سش لثق نکل بولو ا لهسرحا ضاکو نمو سفن لتقف نالوا
 قفص یفیسدتن راته نیک ند رسم هلصاوت ح لوشالازدلک د رسید نفت یاوھر مک

 | قوفت هنادهش بن رم نیف صبح اذ لو هلو | قغ ومو نبه»ق>ترصن بیولب ربو
 (تادهشلاو نيقىدصلاو نیا نم مهنلعّلا عنا نیذلا سکتلوا) نامت لاک یدلب
 یزاغو هسهاعار زرک ًالادانهطنا نارغض الا داها نماانعحر مالسنااهیلع لاقو

 هر هدم رس تحار بولوا صالخ ندایندبغت هسالوا لتق هرکر هبارافک فیس
 هدلتفز ره هسالوا لتقدوک ای دن وک لبا قدض فرس نف هکر داما رولو |لصاو

 | نودباهدابز ندنکلو | نس هحدخو هلبسو سیبلتورکم بول و تایح هلبایرخآ بصب
 ۱ 3 ۱ ۱ رو ا ا د le و یوم اب دوس

 مپ
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 ور رت یاهلیسوک ر سزا یونثما هکر ددهاشم دوخ ول نسښف نمر وکر دیک ه ناروا

 دک یونثم ٩ زرولواقعل» دنابرذ رالیس نالوا ناب رجا عوج یو شور ۴

 e د كل ذکی خد رعاج رم قشعندزع مزو ور ریما قشعناجام نتزو

 با کیک هک ناجا هنن تایپ دیک ا یاضفو
 دارا لشم یتکیدتا باتش هر بناج ناور لیس نالوا هدلانج سؤر نوچ ا
 هدنیح ران # ر دیک ن ارک ل کوک شلوا هللا درد كنسمالومدچ هر رل ال ردراشغا

 ٩ رق ارلغاح بولوا رالیسر غ یشا تولوا روغی درک ن اشطع هنآ لصو ثواب
 جھ رلباربصلکوک نمر واط #ردہک ناطلغ هرااب رد هل ا راشاط نوک ودر

 | شمهرآقوح##ر دیک نایرق نشا شل شلیارذن هنعشعتسود##را:ادنیتادنب |

 یو ےس حح

 3عر دیک ن ادنخ هلا تعریسردهدنسراٌشع : دهدّرم ی راوبه ۰ شلیاحرخ یرادلد

 یرول همروط هکلکو کرک یردد یه ایزو یرسرس یدبسع در ۲ قوح

 ار تب ناکره 15 زر 7

 9 تسر شل ارا درک هد"

 و 73 ےک یسعا عضو منصهناب شق او یا شن | ا .دوهج

 ا یوننم# ردهدننابكنسع دیدلوا صالخ ندشن ]ی دلی هده»

 یار هلو هل کروک یرورغم دوهج نالواروقع بلک لوا#درک یار هچ نیب

 هرزوا اا یت رب هدا شت #1 درک ی اپ ربی شتآ ی ولهپ یونی یدلیا
 یولړ هلنرما لدوهج لوا نعم لصاح نولواندنلبق رادلارمالای یدلبا

 درادوه- ار تب نبا هکناک )ی ونشم 4۴ رولوا كعد ی دنلوابصن تبرب هدشنا |
 یدلنر وق ندشن | هروتک و دیش هم وب ۲. هکىدىدو * تسر

 نوردهمر ونک هل هش ول کاو ۴ تسشن شنا لد رددرآ هترو + یوننم ¥

 طرش ردطورشم هکعا هد هجص صالخ ندشن ۲ نعب یدروتوا هدشنآ

 نیا یازس نوچ عیونثم9۴ یدیدردررقم كا رانلاب قارحا هسیا رک هثبوپ
 ۱ صعب و یدرب و یه ال تر : یسفن دونع دوهح لوا دکنوح #زادب وا س ھن تب

 یدمر و یتسازنس كعصیسفن تب مو فم بولو اعقاو هلبا ین نودا
 همالسا بودا نوکنرسو تسکش یا هلصححا یسازس كس سه یجب

 شسفن تبزا هی ونت م۴ نبر دقنلاالک ىلع ید اهل وب هکنوج یدیاكمروتک
 ¥ أ

` 
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 ۶ دناعرفذلو ناطاس# رجا تافتلا هربغ ندهللاءاقلو رلآ ه هبحرب دن وکو زعلك |

 # دیا ب وخ شاب بوح ناک ی و ارظنم تشکن ی وخر ضو ارظنم لاجو لی قح
 وحارد وح سنح# هسد اود هبال دنعإ# هست ااه ءرلا تا طب # دءاساہب مه تشزابتشز

 لها#ااع شیعز لب و شرفز كاس مشچرد تسهتفصود##ار تسروحرد

 نارکو رک یشرعبور #دنزونزارپر وخوج»ه نایشرء## دنرودناجرهبسزا شرف |

 | هسیم ییوک هحره۶#وخارقح نافشاع ناعاد## یسارک او میج یوس# یسلج
 یا##نوزوم یوشناشرابیدش نوخ## نو رفادوشناقشاعزا تةشع# وک ناشیز

 ار ید وچ ر اھو ںی نا د ناز یوسو ر یہا ٥ک له نسج رھ ادرار لاو = د هج ر كفو ی پد ره ی وسد هر ی یار نیستم ینجرنعیردا

 صوص ر ہدلاح رهاط نذعتسم یکیدتا تیاصا كشوش رم رونا بواکم زال

 هکر رروس وب درمل هدلارهاظر ون لهاربخ هرلنا د درولوا مول عم یم دناردراو یر فو سک

 ۱ هتسا ندهرشط ییکنر كناناویحاکا ۶# ارد رمو نورب زا كنر ارواک عیونثم#

 | ندنورد یادرزو خرس كد ممو##اردرز و خرس لكروج نوردزادع یوم
 | هار كلاس یا هآ رولوا مولعم ندنورد یدبو كي لد رم نعي هليا بلط

 یرلکنر هلملح تافص و ليج قالخا# تسافص مزا ثبت یاهکنر 4(عیونتم #۴

 ندنرطن كلعاک دش رح نالواافصجخ نیتشاع بولق نعي ردندافص مچ

 هدهاشم بحاص هل توق كن ورجرون نالوا هدو دنک بولوا غبصتم هل هللا ةغبص

 "هدید یرس (ه رفرع دقف هسه قرع نم )یدو رولوا هاک [ندیلکروت هدقدلوا

 تسافح"هپاهایسزا ناتشز كر یونشم ۴ رولواادب وهو رهاظ هدنایح نیعو ناج
 نصف زهق و ندقحرکم یر كرلعفاومانو دعتسمانو قسساذورفاک یعی#

 دارم ندهآبیس بادوخان و ردندهایس بآ طولح هلا كاشاخو راخ نالواراهتسم

 دک یونثم ل هلوا كعد ردندناوصعو رفک یکنر كرایقش بولوا نایصعورفک
 نسحا نمو هللا ةغبص) رک لوق ج ومرب قع 6 فیطل كر نآ مان هللا ةغبص
 قوذیابضو ناعاودیحوترون هکر دهللا هفبصیمان كفیطل لر لوا (فغیص هللا نم
 فیلکو و # فیث ک یکنر نیا یو هللا ذنعا 6 یونشم لر دشل وا غیصنم هللا نادحو
 رفک یی حب ردیتعلودر لرالاعتو هناصسقح لالصلنرو رفک هحار نالوالفساو

 مالک دمت دشعلو نامرحو جر بيسو تجر باب درط ثعاب تلالتضو

٤ 

 ۱ هبا ردردندانر دک هنس لوا# دور یمابردپ بردزا ای ثم مارح ةصالخو

 ورک یدپا شلک ندنا ید لوا دور یا عنا دماکاجن امهزا ءیوننم ر دیک

 ( هاروا )
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aیم بکا وجب و و ھن ھن یو وک ساک ی ان می س کپ س سس سس سس یو سو تح ہم ےس دست هه سرا ی سو ۳م  

 | رانجآ یرلپماد یعیراشمردلا نی ردا ادمتسا نماد هنو روت و لوا اد ده 8

 | هباصا نخ هرون نم مهبلع شر م همی قلخاقلخ هللا نا ) مالسلا هيل علاق و

 روراثن ناو چ یونشم ۴ لیبسلاهاوس نع لضدقف هناطخ | نمو یدتها دیقفرونلاتااذ
 | رد شاو یی ادهرول ناشواراثن ن دعح فطل هک هئسک لواو # هتفاباو ار ۱

 ۱ رکد نع رد دمر دنود ندادخرعقب زو» ۴# هتفاترب ادخریعزا یور ٭ یوننم#

 | دنوک تافلعن هلکشا تباصا هنیدادعتسانماد هینایر نایذج شوش مرون نانلوا

 | ءا“ بواسروق ندقلوابک | وکر انآ موکحتو بور دنود زوب ند هنوکبتتادیقتو ۱

 ےس بس ومد ےس ےک

 | مکره سپ ردشاوارورتسم لا هیلا بو روئرپ هليا تاذ تایلجتو تافصو اما یلق
 هناصبس قج مرج ال هیدشود زوب هسدو تروح هاکرد بوئوط قشع نمادیک

 ۱ ناماد اردک ھ یونثمو اماف ردررقم قلوب ببصنو رهب ندپتاباجت ینالاعتو لنالاعفو
 ۱ هقشعو تب کجە دا لوف یرو قشع هکک دعتسماز لوشره % ۶ هدانا وع شع

 ندشوش مرون لوا# 3 هدشهرهب ى رونراشن ناز ەچ ىو ننه هبلو| تقابل ناما د وسام

 | رد شوا كاله هدنلالض هيت هلکماعنا تباصا یهلاروناک او ردشلوا ببصنیب

 | هدنبلق هکیدلوا یبصن كرالبقمو دیعس لوش یدلوا ییصن بک یباصا رول س
 ۱ رد هیلزا توافشو ِتداعس یدعا هلوانازورف هینافج"هبذج شنآو هبن ایر هب رون
 هصق مدقا ندنوب یکتنر دلکددعتسمو قس سکر ھه هیاپر تایذجرون شزرو
 اراد نج *# دندمآ ني * سنج نوج نارف اک هک تبب # هدنرخآ ك هشاس
 ¥ دندشلیو ناسنیلعیوبس ۴# دنادب , نییلع سنحنوح انا دندهآ نيب شوخ

 شوا ناس ینیدلوا فصتم هلبار >1 دادعتسار , یبور كنبرپ ره بوروس وید

 نابلوا قشع نماد بودبااضتفا باوج هردعم لاوس یدمدنول كلذک یدیا

 | € یوم هک ارز نلوا هرلناب د یزلوا رو هرهب ندشوشرحررو ناثلوارکد

 مکس ردهلک بنا یهجوو لدیم یار # ساک, یوساهبور اراهوزج

 لصاح رد هلبا لک یملزاب قشعءلرالبلب 4 تلک ابیزاب قشع ارتالبلب 6 یونشم وم
 یلکرون تایل تاعل كقداص قشاع نالوا تبع یایضو تیادهرونهدننلق مالک |

 ورجره لاحرهب (هلصا یلاعجرتیشلک ) بجومرب سپ ردب وج ك ہد تقیقح |
  ندنفب دلوا هیلک تبسانم هدنیامكلک هللا لباب یدعاردمجار هداج یلکكنیدنکک

 | هدفشاع یک یتیدلوا ها لکی کلزاب قشع بودبا داب رف هلبا دردو «آ هددرو مانا

 هکردشعلوا نعد دو هم دق سام رب ید هدشدب : یزاتویج هلن ایرب ونص باق نالوا

 هم ایربع ندهللاذب یکازاب قشع بودیا ناغفومآ ری دیملعت هد كل هرو ین تیا



۰ 
yerenسس سس دربی یورو  

 . نوک تاقلعت یرات هک كرازوش نکلردهیهلا | ءا ارهاظم یرب ره من دین او د

 | هطبساولار بويع | ج ورخ ن دتع سط ماعرلتا :ا هیلوا صالح ند هيني وک تابعو

 | هک ډلي هتییسک ندپابساو طراسو قیلعت يرل لقورارولواند هيلا ركجاراار رهام

 د زلف نو دار هرانا ید یماکحا كيکاوک نالوا + هبسهلا ای طیاسو

 | باب سا نیرببلق اما ررلو تاج ندو | هفلتخم عیابط "رم سوبح هدنرعفم تب
 ۲۳ لو راز 2 هجوت هنوصب تاذ نالوا بابسالا ببیم بو دبا عطقنم ندطیاسوو
 کج ہورلنا هع ۳13 اوک پپولوا هیلک ت تاعصواعبار هاطم طراسولا هط او

 کسی كيهربسسدق ابالوم ترلضحب مکن نہر الاوز هاتفا یرلنلو دو رلاق

aaیوم ردوي نایب يلاوجاوبو بو بیاعفد يلاوسوب هغ  
 هب م یعش كل هنسک نالوا تانصواعسا رهظم##وا مشخدش من یک سرب مخ

 ةو یلالاعتو اس نح یش كرنا هکلب ردلکد یک یه لوا بوسام

 هبهلا دیک ءایسا رهظمو ردبلالجو بضع نابلبا تتش ندش رابجو نی راهق
 یی روب بلقنم # وخبولغمو بلاغور بلقنم ه یونُم ۶# مارک ءابلوا نالوا
 فصو وخ بواءفمو وربلهنمردب ولعم رهاطلا بی و بلاغ هعیعخاتیجنمو

 ری لوا ت e دنیا . قابا يم + هک ج يا E دوخ ور دک

 یزوا القا برم دا ۳ 1 دز ی یکی عشخ تای
 بویلوا ندینباذ یرهق و هیلغ ارز ردوخ بولفم عمو بلاغ هروص رد رو

 پونم هندنک بوبلوا ربارفسا هدنسهبلغو رهقو ر دیهلا مکح موکحت ید لوا
 ردقوب یلخدم هصاوخنالوا فرشاو بلغاالاو ردبارثاب هماوع یافعض نالوا

 نعاپلاف رون + یوبننم ¥ هک ارز ردپروهقمو بواغم كرانا ےب رم کل
 ضقنو بلاغ یرون بلک ءابلوا نالوا هبلک تافصو اما رهظم##قسعو صهنزا
 رون نیعبصا نایمرد ¥ یونثم ۴# هک ءانب اکاردنپما ندردکو تلطو ندقیغو
 رو نعص | نعبر دط وج ماو یرو ِنیعبصا لی الاعدو هزاصس قج# قج

 نجرا عباصا نم نیعبصا نيب نمولا بلق ) تيد ایف درو اک ردءدلاچو لالج
 هناشلج یلاعنو هاج + نح هکر دبعلا فطارب وب ماج ےب یدعا (ءاشپ فیک هی
 36 اهناجرب اررون دناشف قج یونیم ا۴بولواصوصخ هنمرکو فطل صح لاک
 یون یدلباراباراثن هنب رزواحاوراندنساطع هنب رخیرونلوا یلاعتیتج
 ی هری رابمو تیدحا کرد دوس 5 اباد E نالبهم
 و یورو یوم هه ۱ مع حس تن توست - ۰ e س بم

( e), 
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 نان ناار چ یونس ۲ ارب زرولوا زوس ناشر وفا سد ع 29 "الو لا
 هراس ةبامسا هره از موج الو هد هنایر ناعص كالفا %3 ادخراولا باترد

 ی و تم هک یوم رد هار هد هیهلاتاذراونا |
 هتافصو ام“ ایک اوک ہدادخر لولا ںات نعم لصاحر دلصنم ندنرب رب هنو لصتم

 بونلوا بلس یر ندنافصو رلوایراط تلط هنن ایضورلک رمغت ادناو الزا | ۱
 تافصوام|موجتو ردلکد ثداوح لع یهلاتاذ هک ءاناکارلوا هتباث یرخا ففص
 ندنربرب ماکحالاو راتالا ح نه ارم نعد ردلصنم هلو ٠ هنتر ره

 با کر هل ےک هتن را زاتعو نا ٿا ذلاو ا ثیحن م نکلر د غم

 او بوئلوا لیصفت هدنلشع جاوماهلنا ره هدننه* هقرف اا لواندنوید
 هدنس همان ادتنا دعالا هم سدف دلو ناطلسو ردشعا قبس ۲ د ید هدرب

 هقوف#رارحالا سلححورلا كلف مظ 9 هک رارروبب بورپ ورخ ندتفیفح ئالد
 قو ااا نا مس ا:زوص # ادح هارال سطارطن ۴# راون الاف نوه
 ۷ ناخدو ةرج مسجلا تلف ۴# حاورالا دهاش لس رظن # حابشالارظاث سا
 تالف ۶ هل نامزال هنم یرحام## هل ناکم ال ۰ الف نانحو هصور حورا تالف

 لک ۴# یاق تالاه نوکلا تالو ۶# رون و هناضن د یدتش رود هاوهق رهدلا

 ¥ ناور تسدش ناکم ردناهحر لک دزب تردق تسناکم ی۴ اج ما دلاقنع

 زاو سخزا هکر ه # ندند ناحش دوش شناکم ی ندد ناوت سک ! شناکمرد

 ی سو و تا ر تهج

 نالوا !هذنک الفا یه | تاذو تافص لات هللاءاش نا د وعهدنک اا رهدرب

 كن ناح ت 9 تساهن امسا ع ۴ كل هربس سدق یاس ےک > ناقیقحت
 نازوا علاط دشا هکر هډ یونشم ۴ هل ابو هتلوا ناب در ادقمرب هدک د لک رش

 هلا ییاکحا هبروصتک اوکو و هیلوا صالخ ن دت ط ه اح هک هتسک لوا اره مو

 + یوننمال هلواند هیهلا اعم امو ىلاط كلا نول و نا ندنس هيه اد شلوار

 كن | نعي راق یرافک هدموحر تنش كلا # موحر رد دزوس رافک وا سن

 موحر ءاقلا نیحرد دوخاو هلوا كعد ردنا قارحا قیرفک كرارفاک یرونكنسفن
 هک هلوا هلهحو و ینعمهرزوا یریدقت دزوسب ار شعلاطبحاص سفن رافک م و نا
 هدنآ بودا قارحا یتزافک سفن كعلاط بحاص هات موج لوا هدهو بر نح

 هلج سد ردکعدردب اقار >ا هلا حران وق هع زذ نافصو هاست نابضصتعم

 یزفواندنآیعلاطكت هاج هر دقو ردیلک تافصوام هات دا 1 تب اي اع ۱
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 ر تلکلت یکترد ردراو تلکلیدمب ها را یدنک هب هنسکلوا# تس e مهدوخ
 ژولوا لعفن هللا یرثآت بواوار هاظ هد هسک لوا هللاة داراب ا

 هوا هرهز هک ییلاط لی هتسک لوا # ب برطرددش ایهره زرکش علاط د<یوننم هل الثم

 راتو بلطوقشعو یلک لید هدب رط # یلطو قشعو درادییک ليم یوننم ل
 . تبو لیم هبینامداشو برطو قوشو قشع عیابط نالوا بوسنم هبهرهز نعل

 دوب رو # وخز زر نوخ یخ س دورو  یونشم # رولوا هرزوا تیلکقبعرو بلطو

 هرزوا یر دقتدو وخز ر نوخو بولوا لدب نذ هاکح یاب هزه نالوا هدیش سم
 نوخ هنسک ل وا هسرولوا بوسنم کی کوک رک و وا هلهحوول نعم

 هنسک لو ا# وادب وج تموصخو ناتم و كنجهعیونثم ءان اکا رولوا یو یزید |
 یالقا قراوط,سوبح هن رزوا سایقوب سپ ردبا بلط تموصخو ناتو كنج

 یراق دلوا بوسنم یساضتقا نالوا عقاو نددب و ندک كتعیبطرره نالوا
 ١ نداعس دسلابکوک یف یچلاطهدند الو تلاح سکھا ر زرد رشا کاک وک رز

 زهراتس نالوارهاط هدناوعو ردکتمه هابارو رم بکو ک یلاصتا كلا هدنوافشو
 بک اوک لح هک هیهلا تارضح تاوم“ نکل بواوا هبن ابر تافصو اما رهام |

 مکتن ردیلوصا كم و جو بک او ک نالوا یت رعالاح ردیهانتمان تافضو اما" ونعم |
 ٭ ناتخا یارو زادنناتخا چی وننم 9۴ رروب یلعالاهرس سدقانالوم ترضح ۱

 ردراو هار ءاعما نانحا رد هنناهسناعصتالد 8 e رو كە هرهاظ بک اوک وب

 نلواسخو قارتحا هدرتخا لوا رک # نارا دوب سخو قاتحاک چ یوننم ۲
 هدر RT رار د هنعامجا کنن رب ند هرم هبل ا س قا ۳

 ههلانافصواعسا رهاظمهر و می ۱ اوکو رولوا رفاک هیلمادافتعا ردلفتسمیم وه ۱

 كول که تن رولوادح ومو نم موم بو دنا تسر ددافتعا هسی ال ربدردربثنتالآ بولوا

 كن رلتب تسادخ رارسابالر طبل یشفیدوباتقا فوسک یخات کز دبییصقت

 تافصوامس|* هب ونعم"هرهاز موج ۵یدعایدشتلوا ناب حورشمو لصفم هدنحرش
 كرلن ]و ردراحدبا ریس هدران امسا یرمع 3۶ رکی ویا اع“ ارد نار ۳۳۹ یوم و

 نامس|تفه نارنغ(یونشما کرد هیهلا تافصناما لوش ناما یکیدتبارنس
 هن افصو اما نانخا لضاطا ردیریع نادنامسا ید نالوا رومشمو ¥ رتن

 هسارولوا لاج تفصررهظم رک | بولوا تارضح تالاکر هظعراتالوا هتس و
 لالحو رهق رهظمو رلوا لاوزو تالقنا هن داعسو تلودو لافتا هنجزو فطأ

 ا رهف كکلاس د وجو بولوا لاج نیع لالخو فظل نیع یرهق هسد رولو اید

 هر
N ٤ 



 ا
 یزد ۳ هل مال فراعرکاو تیغ کو WORE دا رو

 هدرلبلاظ نسب ردب را لش كوب رهوج #3 یرهاغر رهوک زا اهاعش ۴ یوننخ ال |
 هکر درهاب ؤرهاطظ س ردب وتر و هلعش كنب دم رونرهوک ق وش شت و قشعزوس | أ
 عد رولوانادرک هلا رار هو کز ا لشو نادرک نآرهوک اب اھلعشەچ یونشم ۱

 "لشو ناعاروهدناعشاعتارهاظ بواقیکی نی دلوالصارهوکو عرفوئرپو ةلعش |
 یک یتیدلوامیاتهرهوک هلعغهلغلو | عرف كنلاشز رهوک ید یناجز بذ شتا |
 یونس  نسزمروک ردیدخش رونرهوج عبات نانکسو تاک رح خد كرانوب |
 ۳ هذا ناب رله وج یر دلعف ر

 شلاحتو سدق رضا نودنک هددناح یدڅ رهوخ روت نده سد راقشاع س
 درک نزورروت 96 یون هک ار زروولو اایعضا مدمه نسلحو انا ورک س اهدا |

 نییرب هجر روخ هکن از یون رل 0% هناخفارطا نزوز رون##دودیم ةناخ

 هضافا هن هناخنوردندنزور عد ر دیک هخرب رب ندنخرب رب باتفآ هک ءا اک ۱۴ دوز دوز

 هدنخشا هناخ ورک ن وبلوا كعض ندهناخنورد هکدلنا تکرخناتفآ رون نالوا

 لوح رب نكر اهر رک دیلقن جندی اب بس ید هکر خوردا رود

 یزانزور نالوا هت حل طع ید كن ەناخو زازا نددیشروشیاتفآ اون الاورّشیا

 نقره را ولر رر یرمض ن دتا هناخروب مزون ەۋ دلوارۆئ هضافندناتفآدش نزؤا
 ید هد رش تس ول تكلفك ر دناروض ی هلاخ نورد هسز یلوا هعااط ندنز ور

 دوخو لر للماک لش رطح دار نادحور و هر جم تقرع تاتفآ زو دا رخ نداتفآ

 ندهناخو یرللماک داقتغاو مات هجوتكن زد و نییلاطد | رعندنزوزو یرلف رش
 جو زب نکل زاک رخت هلمجو حه هدم تقینح باتفآ ینعب ر دیزلاسبلق دارخ
 نیم شا بودنا تعلط ندن زال *نیاحم قالغا نادت رم نالوا هدنس هل زف

 هلتسخم وط .لباعم اتقا: حر نسهن زوز یرادایع او هحولو داعتعا تا رع نیتلاطو

 ندعلواژاب ارز تر تودو هدعاشع ت واق یاهلاح ی د ی دمع تاتفآ رول

 تسصاښپ ید نبل اط نرولقو هاو ده ن ندناتفآ-دوخ ناتفا ولر و روا لاخ

 راقشاه بو دنا ر أن هبلاط ولف ا ب و

 یعحااب اراک ره یون الشم هک رد کیک یزاقدلوا م وکم هل لیمک> ” ا

 ل

 RE یسانمو لاصتا هلما بک کدو کلیک دره 4 تسكت وئ

 نوچ ق ناوت شب ینیدلو ار ثان تلآ هلهحوت هکر دهعبس بکا وک ن الوارث ات تلآ
 ۱ زفحاب خب ارو رہ چ یوسف وا لضفت هد راک نیو هلن دنکیب تیاکح

  e amma ae ranean taa ad)بس سصسبچجچس ۱۳
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 یتافو رکاو شاع رک او دلوت رکا یعسقرپ ردبسق یکیا قباس ناسنا ارز یدرویپ |

 نکل نودنا تشیع الاظو دلوت افناس ید یم ر وردنوب رقم نالوا افلاس
 نریدقتلا الك ىلع یدعا ردنیلدا تافو «دلاح ینیدلوا قیاس هللا قح تاانع

 کر درانسح نانلوا فصو و د (نیقناساونامو نیقباس اوشاع)بولو !قباسیخدیسیکبا
 الاطو دلوتم الاظنددتما اماف زد شلو اعفاو ةبراع هرانوب ىس هيم“ ملاط

 مرکلاو فطالا بحاص هدنتحرازا هکر دربابک باب را لوشراذلوا وتمالاظو شبعتم
 وند (یتمانم ر ابکلا لهال یعافش) سو هيلع هللا یلص مع رف ترضح مالا عیفش
 هکر دلو !قباسو هلو متخ هنب رزوا هب وتړک ردرلنادصتقم ر دقتلااده یلعو ردشمروب

 تعیقح بابر اماردر هاطلها ناسلرو نم مینو هلو هنیرزواتعاطیافوو شاعم

 ردکلاس بوذح قباسو ردیو ذح كلاس دصتقمو ردکلاس للط هدناسل

 بولوا كلما هدب رف تالاک تالاس بوذحتو برقم بوذحو برفتم كلاس ار ز
 هک ردلوا.دصتقم هک ررروب یلقب ناهي زور حشو ردا هلا یسب رو یتاف ندنسن

 زواج هتي وبر مع ندد وبع دودح بولبق هدقلخ قلخو بولوا فراع هلقح وح
 قباسو هوا یواشم یساقب وانفو یوعورکسو یلاوقا هلجو لاوقاو لاوحاو هیع
 ندنسانف یساقن ورنک | ندنرکس یودکبولوا میفتسم هدلاوحا عیجج هک دلوا ید

 قیاس نالوا عدفتلار لزالاین قیاس هتبالو باک او افطصا تایرا سد هلوا یوفا |

 هرینم ربعصیدعارلشع د قب اس هفراعو دصتعم هبحو ملاط د رخ رلیضب و ردرود نم
 قح یني دلوا قباسلا عم ماظ هدننج لوخدو هدافطصاو هدنارباهک هیلوا ین

 لضفلاوه تلد)ضرعلا اذه ردندنکح یب افدو مظعلضف كن یاعت و هزاعس

 لصف نالوا هدنعح كلاظ ار زردشع | تراشا هنس هبفخ نیکح بوروبت (ریکلا

 ردیسع عج قیاسااعم هدماتمو لضف یدابع نالوا هسهنل لاط هللا ےحرو عرکر یک

 هکردوب ید یربندربک لضفویکیکیدلبامج یباسلاعمهدرک ذ یلاط مکه ت

 هکلب بویلوا هلقامحهس|تنح لوخد ارز یدروب وند ( اهنولخد ندع تانج )
 قلعتام نود ةمعنلار قلعت اعف مع لضفا ین سلو)س رد هلا قح لصف صح
 وهذة رع ایندلاما رادقع ةغج لكى هللایرب نما لها نم ناربحا ق نال معتلاب

 بوجت ربع وهنه مهنعو دصتقلا ماعموهو ةر موب لک ین هارب نم مهمو ملال ماقم
 تداعسو یو تاودوب هکنوح قشاع یا یدعا (قیاسلا ماعم وهو هذ هنع

 ترضح اذهلف ر دشمال وا سسم هنر ندهفناس ما ردشلرب و ہد نر

 کف رک اچ یرگترگ نابلاط زاید 4 یونتم 2 هکر روبب هرس نا سدق الو
 ( رظنو )
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 | دنالضفا تاالوا تارشا قیاس هشررزوا هست زا یار ان بلاطو یاس 1
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 | ءدال بنا ره بولوا تیاهتو طسوو تاد ید هده اس تقس هکر دون لیلد ید

 تانع نوح ا قیاس ةدادنلا تعساما ردراو یفدعت هن رزوآ ۽ !اظ كفاس جد

 لزالاق یعب ( سا انم هل تعس نیذلا نا ) یاعد ان تفس هلژا

 تقس دكا ج ورخ هدوجو ندمدع قیاس طسولاق کعساما مه لبق

 جورح هدوجو ندمدع | ار نردیکب دشا عابلا همال سل اهیلع اوری حورو

 خ ور نالوا یرهاظم دیهلا هشابس تیاثعو ردندسجا حور لوا ح ور ندا |

 هنر مضح تارا م دق لع دداهتلا ق تفبس اهافردران یا تیعبت : ههللالوسسر |

 ودیخد دلوا تفس u قداس هدجورع هناحرد تاحوا یالتعا ج راعمو ع وجر

 تسک لو ارطشر دیس + هنب رطشهروب نم تارهخو (تاربش اب قیاس هندو) یاعتلاتاک

 لرالاع و هراس ىح ةا تا ذج ر اوت یا رطشو ردبکر نددبع تارا مع

 با هیهلا تاب ذج بذا دبع هکر دیناسحاو لضف لاک یکیدلیا تبانع هندابع
 تقيس ی هسفال اظو یدصتع: ید هسیا رکن لاب قوبسم هج رک | بودما هللابربس

 قوالا هللا تاولص ن م دیلع اب ربک لوسر ترضح اینا رالاس هلفاق ےک دن ردیا

 ع وجرلاهدجارعم "هلبلو بولوا قوبسم هلبا جورخ هدنامزرخا نوما تلاسر عیلبت
 یور ی هدقبسو ندنلاسیدنکو یدلیا تقبس هلسرو اینا عیج ی دح الارمضحطا ىلا
 یعدیدروب ود (نوقاسلانورخالا نح ) بوو ورخ ندنتیلضفاكنتما نالوا

 قدلؤا نوعاس ندتهج لوصو هتعرعح عو نورخآ ندنتمجزورپ هنروص مع ۱۳
 ندننیفرط قباسو ملاظ دوخ تیلضفا بولوا یس هرطاش تالاس رب رک !اهاردکعد
 ةدنیق رط ییاضق را ام نانلوا ر رقننیکد هب یدم“و رولوا عقاو هدفرطرب

 نيدلا مث هسر دنا لاوس هدرولوا قفاوم هلهحو هنر ول رم هیح و سا یدلما تابا

 اع تینا هکر ولوا هدتشنئا ملاعد دعت هکر ږوب باوضاب باوجاکوب هک رارروی هاد
 ٹینبنلا هسلواهدندحو ملاعیساو ًاموربصم ك ار اب قباس هلا هسة لاظ اما رد هدلاق

 لجحاریزرولوا قرف هن قباسلاو ملاظلا نيب س رولاق هيقاب تدحوو بولوا حفتر |
 هربع هلا هللا ریس جد نوګ اید اسو بودا تعس هیلزاتیانعنوحا اط هدتناما ۱

 هدنناما لج نالوا عق او هن رزوایسفن بويل ءا قبس قح تابذج تناتعهدکع |قیس |
fلص 2 یا ساو قیاس ۳ یف ی فوت ی ۳  

 ود ( نوبرقلا كلوا نوقناسلا نوقناسااو ) بوديا رک ذ اررکم مسا
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 ا 4 و هيچ! تاذلو ی 0 تاوهمو ابد ماطحو سه ی
 | هللاتاضاب رو تادهاحتو فیلکت هناعاطو تادابع بو دنا یهد یتسفن ند هیناسدا

 لاهاو تقرافم ند ادخاو ناوخاو تغ ارفو كلرت ناطواو یک |

 ه ساده تاحاو تدارا تایزا یولب و نس رھ ات لوف لالا ادعالا

 هنسفن كناسنا امافردندارفا ح ور هب رشاو نيجاعم نالوا سفن حالصا ةطاعع |

 تاذیدیسفن تاذ هدعب انفا هدحور نافص یتنافص كسفن یل نالوا هاهنا
 افا هدهسنابرر هنوهال ی هیناسذا هوسات نازا دعب بو دنا یس هنانفا هدحور 0

 یدابعق لخداف هضم ةیضار ك ریلای>را هتثمطل!سغلااهسااب )ردیکیدتا |

 ها ردنراشا هفیط) یانعموب نیلم موهغم ید فرش لوق (ینج یلخداو |ا
 هناحاشا یضاقهاکرد هلکع اح ورع هبهرون نم هینس هبت سجالطاروصنم ن نشح ۱

 كتب وهال یلع قیتوسان نح كنبتوهالین بت وسان تبتفا یهلا)بو دیا تاجان ||
 سدیداربید یاوبح تق ین نا یتاقنا یولتفا یدو( لتف ین یس نم ع مرا

 با هفلابم هنیص یلاعتو هناك” قح هلذلوا ییاغ كط نالوا هسفن هروب نم تلاح

 هروب نم اعم یاضتقمرب سبپیدرویب ود (الوهج امولطناک هنا ) بودنارک ذ |
 كنسلوا عدقتلاب وا همفتل ماظ بولوا تاهبش عفد هروک ذم قیاقح دیو رو

 یه ناهن زو رهارتالابس نالوا هاکا ندتدحا یشعیا ها ها یذلو | نیب ی

 ۱ زا هد لوس كلذک هکر ردآ بور ورخ ندروب نم اط یخد یلاعلا اس

 ندنس همز كرالاطوب هسلباراهطا یرارسا رس (دیجاولا ة بلغ نم قل ادنع) |

 جارخ ایفرعممدق ندموسر هداج هل لوا یرکس لاک هک هلاو قشاعلوشكاذک و رولوا
 0 تلذک و رول وا ماط نوجا ییدشازواح ندای دخ هبسایا

 ظعا ملط یاو)رولوا لاط هسلبادا رم قلوا لزا نیع هلکعا هبلغ لزا قشع

 77 ارو دعم ار هی ناو هبنودطا توع لع هاب الا یعد یذل ثداطانم 1

 تذل ماقم ندرس نالوا هد ء هولا هک كل اشی و ذتلوش تالذک و ) هلولاور ا

 به هلکنا ندنا هک بع لوشااذک و رولواهسفنل لاط هسلیا فقوت هد هدهاشم

 هدهاشم تحار كلذكو رولوا ملاظ هيت نکیدبا لزارکم رو نم تاج بولوا

 ۱" قشاعیایدع ار دندنسه مز هسفنل ماط نانلوا رک د ید نیلبا راشخا Ls هنم رزوا :

 (: یاعس )
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 .قانصاهکر دوبار ردلکد یلاخ ندیکیآهدلح وبدکر رروہ ندا بت حش سپ ہلا ندا
 دقت یناود(هسفتل اط ےھنخ) یلعو لج قح هکر دنیلبا مدقتهدرک د یلضف ا ك هل

 ردلکد ملاط تكکیدلس نس دارم ندلاط هکشم هیلوا مهف رک اهاردشمرویرکذلاب

 تیل طفادوخاب ورولو | كم واعم ردانعم هن لاظیعب دروب دارم كراثآ یلاعن هلاءهاشنا
 ةبادبلایف ما ارب زکر دوب ملاظ دقت ببساما ر دتار اب قباس نانلوارمخ ات یرکذ
 هکر دو یل نالوا ه دادب اماردشغا ظ هسغ هللاي و هل ین هل ةياهنلاو طسولاو

 ابا رانا ه دک دليا ضرع قناما لج العو لجقح هنسیلاها لابجو ضراو تاوعس

 اهلجو اهنم نعفشاو اهل مح نانیباف ) یلاعت لاقاک یدلبا لوبق ناسناو رلیدلبا
 هنعضوم رغ یب هعدق تناما عضو ناسنا ارب ز (الوهج امولظ ناک هنا ناسنالا

 هدکناش کرر داف لمس لوش لواویدلبا م ةف نوصگیدتا دصف لمگ

 هدقدلو اهدب نغلندتناما لج لقت مد مدقاذهلفر دشلروب (افیعضناسن الا قلخ)

 دید باو بودنا ت اجانم هتاحاخا یضاق هاکرد هلیترذعم ( اتسفناانلطاسر)
 لس نالوا عج هدنسهننس عیسو یاضفو نار تارفو هلجد دشنام یسهدیددمر

 طظ دمعت هلا یشزرو تالیف لجو هلیلج تناما بولوا ناماپ یہ ی رحل اعمچ ناور

 یلاعنو كرات قح سا یالباراتسترفغم تلئسمور ارقا هتنارصعت بود ی راب مدلیا
 رګ و تجر یان رد بودن رسم لوصو هشاجا یس وتو لوبق نترذعم ځد
 یر ادعم یمدق لز ود ( یدهو هیلعیاتف هنر ہاتجاع ) هلکع | قرع هنئرفغم

 تلوم خد مداه ارب ز یدروب تبادهو قیفوتو تانعو فطا هلقاقسا همدآ
 تناما هسلباابا ندلیمح هن دنک یهضورعم تناما یکی سلاها لابحو ضراو

 مدآو یدزلوارهاظ ىلج تمک> كنناما ضرعو بولاق هلو رغو دیقاب هرود نم
 هسی ن ةیهلا سدق بانج یدرولوا ثبع تناما لج ضرع هسلوا تناما لماح
 نانلوا ضرع ندسد2۰تاذلوا مالساا هیلعمدآ هلغلوا لاحت ثبعلعف ع وقو

 تناما هر قوق ابغارو هظوظاکرات بو دنا نطفت نفیدلوا ثبع تناما

 ظوطط ةداعر هام تاوولح تولوا ةا ماط دلکعا ليم دنسهن یی هضورعم

 | هسیدتا لظ ہن فن قلا قوقطناسنا سبرلیدلوا ناز رکن دتناماراپ ےھسفنا

 ۱ هکالم یاسا( مدآ یب انمرک دقلو ) TI اع راک درور و قلاخ مرجال

 مدآ هک ارز یدلبا رها میظعت دج نوح ا مدآ هبهکنالمبودیا یدقت هنب رزوا

 لوا اظ هن رزوا لیوتوربدقتوب سپ یدروک اور یلط هتسفن هبرااراثبا
 < ۳ یلط نالوا طسولاین هنسفن كناسنا اماو یدلوا رهاظو تباث یکیدنا عدقتلاب
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 نوط)"یناعمراتسا معهتسو هینابر رارسا فشکتسم یا امارد لرو تراشا

 هعرک تیآوب هباد نیدلا مج مش هیناعس مالک تاکنراونا یاب ردصاوغ هینآرف
 كشوهشوکی دعار ردبا ناخن قحملو اادفرلناج تویلیوس نلدد شوق هدنلبوآت

 ةداعسا|لها لاوحا نع ییاعتهللاربخا هرس سدق لاق) ردراشمروس هن هک لیق شود
 منار | ىلارشياندابع نم انیفطصانیذلاباتکلا انثرو من هلو ةواقشلا لها ناعاو
 ےهقلخ لبق كلذو نارقلا طع نجرالاقاک ةطساوالب نارقلا مهلك ثیح تاتکلا

 رومطلا ناسااذهو مهالو نارقلا سهل یا ناستالا یلخخ نا رقلا ع لاق هنال

 نرالا نم عولااذهو ن اسلا هلع ناسدالاقلخ لاقاک ناسلا ےھلک و ےھقلخ م

 ةعكلابرو ما مالسلا هيلع ل اق ةبالا هذه تلزنا لرلای هنال ةمالا هذه صوصخم
 روکدم هللا ارم ظفل باک هد هع رک تباوب هک هل وا مولعم یدعا(تارع ٹا
 لوش سب ردیضتفم یبس كتهگو بسا هه صوص هجو ىلع ثاربمارب ز یدلوا

 مرکل وق سپ ردقوب ببصن ندارم اکا هیلوا یس رب ندبسلو بیس هک هد هتسک
 ع رک ل وا ید بسن و قعاطا هفحلدبع باتک تئارو بس نالیروی هديا
 یلاعت لاقاکردتعاط ناجا هسیا تنح لهاو ردتجرو لضصف كهللا محرو

 تولواراعیطم تنح تراو ی دعا (سودرفلا نوئربنذلا نوئراولایه كالوا)

 یلاعتو كرابت قح هکر د را هعیابم تیبس نالوا هللانیبو مهندب یرلتنارو لصاو
 (فنطا ےھل ناب مهلاوماو یهسفنا نینمّولا نمی اتشا هللانا) یلعالاهناذ س دقتو
 نینموملوش ناو هداربشو عبو س ردشمرو رخ ند هعرابم لواود

 یرلنا ید ییاعدو هنا“ هللا بو دناقح تعاطا هل راسفنو ی نر ردندحوم

 یلاعت قح هک ردهللالها لضف لهاو یدلبا لخاد هتنج هللا یبس یر هنسح لاا

 (هنوبح و هبحم) یلاعت لاقاک یدلیفنراو هن رفو تفرعمو تیتو قشع یرانا
 هس دلوا هل ابیسو بسن تئارو یدعا (ءاشب نم هسود هللالضف الذ ) هلوفیلا

 زردضرف بحاص ید یسکما هکسکت یحوز الثم ی دلوا دحاو سنج بیس
 ردناهماوانا لوصا الث» یدلوا سنج یکیایتد ببس عورفلاو لوصالاثیحنمو

 ماعاو یدالو كرلناو تاوخاو ةوخ او دالوایدلیادلوتندلوصا یسداکید كعورفو
 هانصا هرو عوج سد رد هبصعدوخ اب وردضرف بحاصا یخ د هثروویک ماعادالواو

 ۱ یسی رب و بسللاب ضرفل بحاصیسب رب و بیسلاب ضرقلا بحاص یسیرب بولوا هل
 باتک هثروخدهدهع رک تیاوت تلذک ی دع ارد هبصعران | هکر دیقابلابحاص ید

 !فنص جوا ۱ ۱ ناری اقباسمهنو دصتقم مهنمو هسفن ماظ هنغ)یاعت لاقاکردشلو

 ( هلانذا )
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 د ذلءامو TRE با تاربمه رل راشو حز اتار م تسهر اوکن 6# یون

 اروا رد ناریمەن لوا ۷ اتکلا انشروا تسا ثارمم هحنآ هی وبنم# ردندنیعم

 یلاعنو هاه قح كسبار ی دردنارسهلوقم هنثارمم لوا اب ییعب ردنا اریمناتکلا

 ردهطع ناترفو عرک باتک یکيدرب و ثارم» هن رالوق یکیدلبا افطصا ندندابع
 باتکل ات رو ام )یلاعتولرابت ل اقر دس تقم ند هعرکتیآوبهدرطاف روس یناتعارصمو
 هللا نذاب تارا قب اس مهن دو دصتعم ےھتمو هذن لاظ ےھنخان دابع نهانیفطصا نی دلا
 هک ه نهدایعلوش لدلباباکءاطعازب مالاكالهادعب یعی ( ریکلا لضقلاوه كلذ
 هسفنل ملاط یسضعب ندرلنو و كدلما افطصاو هد رک ی هراز آ ۰ ِ ندکتما تن

 نا رس هد هلت قرف نالوارک ذ ردنارطاب قیاس یسضعب و دصتعم یسضعیو

 || هک رارروزب هنع هللایضرو هرس سدق یرسصب نسحو بور وب نایب هرشک لاوقا
 ۱ مچ ربیدلا ماظااو هتاّنسسو هنانسحت وتسا نمدصتعلاو هنانسح تحج ر نمقیاسلا)

 چوا نینموم قرف هک ر ارروس هن هللا ی ضر قداصرفعح ماماو (هنانسحیع هن امس

 ناسخالاو لضْألا ) بودا ةع“ نموم جد هنحوا لاعتو كرابت قحو رد هقرف

 كن رب ره بوروب ولډ (ابیفطصا) یدو یدلیف فا ضم هتسفن وډ (انداعنم

 پولبق ایفصا یتس هلجج نکیا طبع قح لع هنفیدلوا هت وافتم ندنربرب یتالماعم
 هدیعلر اد هلبالوخد هیج یسلک بوروب (اهنواخد ندع تانح) هدتآرخآهدعب ۱

 مرکو مع لّضف صحت کال اعتو كرابتقح راناسحاو فطل وب سپ یدلباعجچ |

 || هب لا یف ر صاب هسفلل ماظمهنخ ) هدنسفت یواض یضاقو ردیضح

 ۱ میلعتلا ضب هلل !نذاب تارا قیاس مهمو تاقوال العا هب لمعي دص عم یهو

 ۱ ندلاطبودا دار ,ا ید رالیق صعب هدع) ردروطسم ولد( لمعلا یا داشرالاو ۱

 اراد ردلاع نالی رو دا ص ها قیاس و رس دام ند دصتعمو لهاح دارج

 | . هروک اکاو A قرف هسا !شلرویب ےسفت هل محو هن هدقن رم دح و ۱

 ۱ نوفزرب و هنج ما نولخدب كلوافاوعبس نیذلاام ) مالسا | ہیلع لاقاکرلشعا ےہ بت |

 | اولن ذل اماو ارس اح نوبساح كّلواف اودصتفا نذلا اه و ۳۷۴ ۱

 | طب :بسحیدص (هتجر ها مهاقلت رشح لوطیننوسبه ا ۱

 دام ندلاط هرزوا قلوا عجار هرافک نالوا صعب نددانع یربعص مهنه جد ۱

 E اطار زر دءانب هنو دلواتربک هدرا اط دقت ثعاوراشعدردرافک | 0 1

 | لاعنقح اذپلف ردرلیضراع قبو داضتقا بولوا لبچ هسدایوملایا نوکرو |

 | هقبس دوخاب و افطصا دوخانو, تیر وت بود (ریکلا لضفلاوه كلذ) الج لج |



 نیدادرا ایوتور##هاحرعق نورد رددنتفر هلجج هاش كلاخ نارارهرد نکر ظنور
 | وسمه ٭نک شوک عع نمدنن وتور#رادباپ دشابن اند نبا هکناز #* رادب تم

 ۱ دو ندنهدان # ناشد وخ ناڪ ند قل ےہ ۷ نک شوک رد ناش وخ یرد

 ۱ لوش ییعبرلشع د نهال صا رارا هک ردوب ا بلاغ ی دعا # ناشن اهنعع ۱

 | هدحبقلاعفا ندنا یاعت هللالضم هلوا نادزب فوخو ناعاروت هدننورد رک راک اح

 تو دینی مالک ضرغ ی هسلوا بکن م یراکر ی مه فالخ هلک رب وز اروهظ
 | یدنکو تغارف ندد راک لوا دعب نهبو دنا لوبق ندلدو نا هدق داوا تحضن

 | لاوها یترونک نییع هنن دنکو ردبا نارکش هرانرب و ربخ نیبع بو دبا لاوس نابع
 فصضتم هلا تفصو روک سوخ ندنروئک ناداب یی یاادهو فتو ناوارف

 قورافلا رم ترضح و هد دج اءاول تحت بولواربخ یرلتبقاع كن یطالسو ماکح نالوا

 نام ارون هدنلکوک بولوا رادرک دیو لصا نو رولوآ ردح هدنزاوخ هنعهللا یضر
 قیبو ليف كرلتعلح دادشو زلم شم هثعا رف نروک شر بویلوا تج رحو

 هلا قح تالکو یاس وس نهیعو بو دنا ظح نددعآ شوخ تولوا هان بناس

 زان قارحا یرلذ وم دودخا با ا یخ بایرا نایلبا مع ندهع بودیا نیت
 ؛یولنا هسااراو ساق هدنق بوتان هتشنآیرکو بضع ید لوا یک یکیدشسا

 ترمضح مکتنردنسهد ار زردبا رارسا مه بحاص-و راضناو ناوعا هندن

 ۹ Ab اک د هتمايق ار ۴# ناد نا سلختهک رها تفامفات دک وذم # رارروس انالوم ۱

 0 و ۶# نادن شد وردو دنا دوخورد چ یونتم ل سج كرد لوا |

 هناصایدنکس کر هور دن (ل یخ e اج ا) ار زر ولو اهرانا یھج وتو لم
 روک: بويل با رظد كسزسا كم هلا س وسع لث ن کیدا | لیم هل سلج ب روکح

 ردراب" و م دوم واو روت نت بزار لر یوم
 رد هفشد ربط ره یرلذ دلو یتعف هسر ها ط التخا ار وض هجرک عراق هش رب رب

 | دمی وب دهروص 2 هدنح |قی الخ #روص مات دورى قیالخرد#یونثم
 تب تعاطو هیچ فاصواو هدیجقالخانالوا نرش يآ دن "ام نعد ردیک

 رکو تلاخو قودو ثسضخو قیشعو تکحو غو تل ادسعو دادو

 نالوا هدنسهاثم روشباو رد شلو اصن هراس تدحوو

 توضو رکو تبناناو بو تلغغو لهجو E طو هس لاعفاو
 | تحاشعآونا ىلاث ماكر ولو ت كراو هەمو  تنتناو شو تورو رورغو
 | ردام هراپ رکجو ا هدیدزویا ما رو هرز شاد و وشو
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 ےک یدعا ردیسهباس كندجا نئسو ع رشو ید ند یلود ایند هکر دقو
 لو توک ید یاودایند نالوا ند "باس هکدها نیتم ع رش دسأانوند
 نيو بانط نیما لوسر نيسو یداب# یوف داع كود هعح نیم ند الثم

 (E بولوا ےہ فس جد ه۶> نوتس هسع> ندنرب رابانط س ندای

 نیدنوتسو زر عضو هد رپ ولر لوسر نیس باتط یدعارولعب بودنا لیم
 فلاح هدیهذمو نیدیاعت قح هکلب رلوا تسار ید تلودٌهع هک دلوا مةتسم
 om mn a amar کا ستاد تا دیس سست تستی

 و

 هلک تا روهظ یرهق تفص لاالاعاو هنا“ قح بودا طلسم جر یب هفناطرپ

 راو كنرصب هدد یدعا رولواریزو رز نیرللود فیعض یانب یرلفدلوا هرع

 لبا ششوکو یس هغ رش ع یش یارجاو هتل رغوط كنيد بولبق هداشک هسیا
 راقروق ندنهللا بوی بصن هنماق» ۶ اح یزالهاج نایلوا یربخ ندتناددو نیدو
 لوا هکیدلاق هدنقربو هللا تنم م وکح بت ولو رک اح ردا تج رم هیاناعرو
 ترغلا نی قییطایایضبودنازورپ ندید علاطم قفا یشلوک ند هلا تنه اکس

 یف ںول ود قعد رش نس سد یدلنا[تادهراونا قرغ یاب ااعو ماعقرشلاو

 زلشع د زاوا هلع سعم ذوخ ضيعت نسرولوا عبا دنوناقو نسا كوا

 مدل وب هحل: ول دن رلشع اراشحا ران الک لوا نا مدعاداحما نب یلطو ٿعد ول

 یابضو ناءارون یدعا عا صالخ یکن اج ندرعس راو زل وا باوجاکس كعد ملین |

 ردکمو و مع 7 ارز لق یس هدادو لدع كسزپسا هرهد ندناما

 (جربال حرا ن رھ )سد ردنارود ید ندناعاوند :كردک ىلاعتهللابذايعلا اا و

 هل اناج شوک نسینافح دن و راقغلا هچر هيلع راطع جش ترضحو ردشلروی

 ۶# نک لدع دسر لدعزا ار قح 4 عطا 3 شلاح هلع هلا یحوم بودا عاعسا |

 یناطلس تحت سن یاح اندلدعیرادوترک نح“ نعمرد تسندوخ ناربع

 ینکیم عنام شی وخزاار شب وخ ##ینکیم حیاط شب وخرعهنرو # تست یابریزب
 هک تسناراک # ناهنبا رد نکع مرح اررغ # ناتسدوخ لاظز نامولظهروج ##

 د درک ینک هرم دوم ینعمنیاونرک یک دوخ شیب مواظمو ملاط یک قح نیدب
 رهش درکب تلط تبقاع## رهدبیزورون رم یسابهنرو # یوق كشی یب مالسا
 ور ۴# تدزادنا نوح هک ینادیم هح دوخ # تدزادنا نوکنرس یاعتقح # رش

 لدع مخ تالمردناوتور *# یشرد نشورزور ییببات *# ین ع یشزازاش یهاروت
 هکناز # ی نارو ار كلم وت نکمور 36 راسمرش ماعو درد یدزرکنات راک

 ۶ یاب ز ترابزد دنر وا هنرو #*یادخ ناقلخهاز ار ذح ور سفن نانیکسع میت دشاب
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 یدلبا ثاحا هصبق نناوق و هس تغ رب بودو تننس شوش 0

۱ 

| 

 تنعا هرزوا کت هدنعاسرپ ره ##یعاسره دور نب رفنوا یوس 6 یونثم و
 نکن آرب تنعادن وک هک ٭ داهن نینآدب مو دان ه تا ریسک نیرغو

 ندرلناو یدک ندلاعو راک 98 دناماهتنسو دنتفر ناوک چ یوننم 9داهن
 3۶ دناع اهتنعلو وظ نایتلزو ئوش یدلاق یربا هدیچم لاعفاو ةتسح لاصح

 تسا رو تموکح اک یدل قرانها هزلذ اطو طظ رانا ندرلعهزو و ماطو یا داو

 عاعسا هل لوبق عم” قحمالک یدعا رال ر ام نرتصصت وب رلشود _

 نح صا راک او پا ولور حاو و نیطالسنالواهد هم زاسا تالا عو هقاصتا لها نیلب

 تاشچا ندعسو ظ هرااعرو هوس لها نالوا هرکس دار ز هک ږدو ضر ةف

 تاوخو رسهیلبا ر دلور i ندطدش ساعد كالاعفو هراس قحن ودنا زاتخلاو

 هرگسهن هکعار انفر ک ےل | سات ۰ رکتنو ناج نوهتو د اسد نالوا لانو

 ميدقنوناق مان نر هی ردن قالوا یوم ط صف نببم عرش ریافعو یوم روت ؟ اور" ۱

 ۱ وقف شع |مضو نونا هله وو راک اسو راهاش دار* نالک لوا ندزرب تولا دید 1
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مس لک تل لدعو 3 هيل وأ تهآد ۰ لی دیس تشنه رنو اراک
 رگ 

 او ( لالض اا لیملاالاو )یسودبا لعو راک هروک اک | !هدعب بول

 1 ی محو نس هجا دع هیشنز لدن یلع ا وی یاو لدم تین ا

 ] هلطاب هکفیرد واضح کس رد ندع هنشباکشوا هصورمشسان نیناوق نالوا |
 هلال هان رک او هنعضاو رک | كن هروب نم تعدببولوا ندرانابد قح

 1 قلوا ملا باذع یخدهدنرخآ بوئلوا نی رفن مايقلاموب ىلا همجبجوم ( نیلاذنن ىلع
 عت هيهلا سهاواو هیعرش ماکحا لدع هززوا تقبقح ئ دغا ر درر

 | نیلسرلادیس ننس نبابمو نا بر یادو اول ربا و نیم ج رخ فراخ یف

 دادا تب SRE هعا ژب ی

 TPR ییوشه ایا تعدل 1 ورم 1
 1 هیلعاندخو ام لع ا )نولو ایزه طم ( هفس نیتس:دابعا زه ا

 | رد !قخمالک هک ردنلاح باما نس هیلوا ندنسه رعز (ریاص نم نیلاظاامو)

 | «دنامز لوا كکیدبد نس هلھج ماکخ ضعب هلند ردکتعب رش نامرق ویضاو

 دخ ریا :جورخندناغاو ندد ددو نامزو و یادت س ش# ۱ ۱
 هو اس وه بو سم م ھر زر یورو ا اے ی وب مس او ص وص سم ها

N) ®99 کد رود  
1 IP 
 ای هر 3

 ي

 و
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N\ $۱ سا هک  

 هر هجردرب یر" مالغا بور وتک الغ هاشداپیدربو ربخ یالغ هرخالا

 شو توقاو تر دق نو مالغ یدید مه نسرولق نیا هک نسب
 تاوحودردراوه هدنلا دنع ردکنالاعت و درابقح تخګ واود هزاولدردو تجرو

 هاوخان و هاوخ بولوا بامع عاوئاو باذعدشآ ید همالع لوا سپ یدربو
 رلیدح نا ندنشاب هلا نګ بودرونک ید یهاز سب راددردتارارقا یهار

 هل رزو هفحر هدلبج ه دنرکدتسا قعآ نوکیرمش بودلبا هاش لبجرب ځد ی الغ
 لوا دک دلک ملاسو حک مالخرلیدلوا2ل الهاموع رارفاک ندیک هلکنا بولوارهاظ

 هب یک هاکعیا رھا وب دزکنآ هبار د بودیاراوس هب یشکرب یعالغ ماظاشداپ
 مک هلا مالغ بویلبا جومدرد هدنراقدراو هل نالوا قیکكنابرد بولوا راوس
 لوا یداک ههاشداب روضح هللا تک مالع تولوا قرع یس هلج هسدا یدتلک

 دارعرب هلبا ف ید نیسزا | یدتبامالغ بولک هبضخ هدابز نیدیتسرپ تب

 ین هدعب پولواعج یراغصو یزانکو تب رشو عیضو كرهش وب كسزسا قلوا
 هعاک مبو تورافیجترتترپ نیواک رت یدک ن و بودا رادر هدنروضچ كن س هلچ

iهلوا لصا دار تولوادنش نب هک هل ا یر ود مالغلا بر هللا مسب تولز ۲  

 هسهقاعش كمالغ مس هدک دشتی س یر نوا یک یک ودك مالغا

 9 یدلو|لصاو ههللاهجر نو 3 هنشوک تم ینلاحعبولباتباصا

 لوا رلبدلک هناعا تولد مالغلا پرب تنمآ ینک ارایدتا هدهاشم یلاحو لاع قلخ
 درغو نایغطو رفک بولوا هتسوس هتغامد جوا یضغ شا كندی هاشداب

 نایلیا عوجرندقح نید بورد ارفح رلق دنخ ےظع بوربا هلاک تباغ ینایصعو

 اقلا هش 1 هلا یردام یهدروخ رش لفطرب هدعببودناقارحا هرات یرلتمو ||

 لالج ترضح یوق رارسا فشاک نغیدلوار ج هیت لاوحا هدنرلکدتا |
 ۱ و هیت دی باب لوا تور وس ناب یلاعلا هرسسدق یور ندلا |

 | لیفاناب هدنْشع شا بولوامدق تباث هدقحقی رطیخدنس لق شود كناج عم“
 تنسندنهاشدأب :دوهحندناقسیزک دامدقم##د اب لو | هشزکد تنسو یونشم

 ۳ داهنیور مدقرکید هش نیا یونشم#یدلوارهاظمس# لعف نعب یدغوط هس

 | یدلیا سو 4-۷92 قباس هاش نعد یادوف مدو دن رزوآ كنا "یی درکد هاشول

 ۱ رجاو اهرحا هلف هثسح هنس نس نم ) یدعا یدلوایهاذ هنن را كب ای دول دنیهآ ۱

 | كنفرش ثیدح (اهب ل نم ءارجو اهارج هلف ةسذنسنس نمو اهب لگ نم

 | هکهتسک لواره 7# یاس شوخان داهنبوا کر هه یوم 9 هرزوا ینیطا یاوجف
5 

 | ث_ثژئژئژأذدپآثژئىثژئژأآثژضأث»ط_ثط_ط۰ط_ط۰_ح»۰_»۰_»_»۰_-»-۰-۰ب۰
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e 1 ۲ ۳۷ ۳ 3 و 1  

 ۱ ۱ یدردیآر ح*ع توراو هرو نم رجاسنوکر ھه جد مالع سب یدردنوک هرهعن

 فن روضحلنهار دلکمروک ian كىهار ر فراعو دحوم هدرذکهر نوکر

 تو دنا هدهاشم دادعتسا هدر و شک مالع بهار هلغلجا یتحاصم ۵ دششنام توزاو

 ید هبهار هگدلک بوراو هرحاس مالغ سپ یدلیا نایب ناما و دیحوت تام
 ۲ زا نکردسیک هرحاس روب نم مالغ نوکر اقافتا یدرواوارتاتمند تب بوبارغوا|

 رول م فا توبه هک هنسک ندلوب لواهکبلبا هه ا لوم یفارهدرذک هر

 ۲ || قرف ینب قح هلا لطاب یدتبابودنکو دنک مالغسپ یدیشعا لاطب وب
 فا و ن هسا لو! ندرحاس بهار کا یدعازالوا ناربم العا ندو

 مهار نوتوط هناعسا نزول و ی دلا ساط رب هللا ود م ه دنا لاله یمیظع

 ( سانلا یمع ىح ةباولا هذه لتق اف رحاسلا مما نم كيلابحا بهارا ما ناکنا
 لوابوریدتا تباصا هب ییفا یشاطلوا یلاعتو ككرابت و قح یدنآیئاظ بوبد ۱

 ین اب بولوا داش هدک دتا لای مالعا تولک هبهار مالعسب ی دلبا اله ندجنز

 تدنش فانصاو كفو الب عاونا ندهیهلانایاحا اكس اما نتسلضف | ندنب نس
 .موق لوا هدننحوالب تو هکر ددیماو نس هوار اص ناچ ردکچ ہد تباصا تاو

o ۳ ری ISD” PIETY 

¥ 

 نایناهجر وهشم مالغ كردیکس پ یدلیا تبطووبد_نس هیمر وربخین_هنیلاض |
 یرلفدلوارحاع هدنح العاطاو یدرولواروک ذملاوحا كمالغ هدنلع هتولوا |

 تسرب تب لوارکم یدرولواانیب زاعا بولوب افش هدنرظن كمالشیضمم |
 هلا اادهو فحو ۳ نورد نددخ هلغلو | یگا ییرعمرب ندنتسامدن كهاشداب ۱

 لاوم| مکیدروتک یبشا هسر ولو انب ممشچو افشیند اکیرکآ بولک همالغروضح |
 ربخو مگحورداق لوا یناکوف واشربقف یایدت |مالغ یدندنوسلوا كنس ناوارذ
 ندعحو مجاتحا هلام مب یدعاردرداقیهن دبعالا و ردعلطمدحاو نال وا ملعو

 ندو هنیینادحو كضراو تام قلاخ خد نات رک اردق وب مدایقناو تچاےا یراغ

 انشور چوان تولویافشهلل| لان ع هلق اعد كسرروتکن اما هنتفهچ تناسع

 هدقدلوافرشم هل مالسا بود لوبف یاعاو دیح وت هتسک لوا سپی دبد نسهلوا
 | | هدعب یدلوا انشور ی مچ لالا ق بو دنا مات حرضت هتاحاط|یضاقهاکردمالع

 هاشدأب : یدراو هاروضح كهاشداپ تو دیک هلا ح فو برط عاونا رو نمد رپ

 «لوا یدلبا لاژسود ردهک افش بیس بوروت ۲ نفیدلوب افش یک كنعدن جد :

 لا كرللام 446 لام لا نالوا اش بور و هنا وچ د هشلنک |

 "بودیا هیدش باع هنموم دوم لواهاشداپ سپ یگدید ردیسب ر كنس و بو

 , ( هرخالاب ) #



 ۱ یدردلوط هلشن | بوژتدتا رفح ادن نیلفص ودار کز و بو یا هذخ اومرشک مچ 1

 | نداراصن ةفاطوراشع د یدنا عار یکیانوا یضرعو عاوذقرف لواع كفدلخ |

orn agai Ope ولص رو بی Era 

 مچ ده ca r rr mare - دو 0

 با مزو بود ؟فوبد ریس خیل" ناس ی زاوجیاکیپ ك اوجاو زا پود هوا | ۱ :

 | تعاج هک دید یدلبا لالحآیقاوخاو تان حاکن یلاعت قح ودیا عججیما هلی

 | تو یک اںو ایرایظهبیدل(خارحا یی !عوجروداز ایالوایووه راکت

 نابرعنددانعیالغیوا دعرهشج* ه دعا پود یونی کیدل اوم

 يد اصب الو دوهب یهام) لاو ها دنعهللا یضر بلاط دا نم لع ن ءرسجنیدیعس یورو ۱

 دوخ ا اعا هکر ونلوا تناور ندهاعترضح ورک و (اسوح اولاک و باک هلال 1
 بولوآنارکیس یرلکلمنوکرب یدباشعاواارح یان كناوخاو تاش :ندنراباک
 عاوتا هنسفت بواو امدا هدک دتک یرکسو یدلباعاچچ هنرتخد دوخا و هتسهرمشم#

 ۱ هبطخ هسا هک زدوب حالع 6 و تورو هسوسو هنسهل ناطیش نکل یدلبا موا ۱

۱ 

 ىدا الا روا تسر , تبهدشاسنامز هک ردباتیاورندلسو ه لوا

 كار مملعن»بوردنوک ربخ يهاش لب هلغلو ارب .د ازا ئز اس داتسارب داو

 | نارق هم هرس نب وردا یاکن كاوا تبان دوخ قد او مدلیاراتخاو

 ناوراد لول اراصد هقناط و یدلناتناه اهباسعنن دو تاج یا ایسوحنیمآ. بوق

 هنلاطعدا هيا راو تناد بح اص ہدف ره فلاح هنایسوع ياو ںبورادپحںوروس

 ۲ ندرابوسدعنوکرب قیحیدردبآ ب افعو تباذعولرد ولرد هئاناید باب را تو دا یس

 یدلیا قارحا نس هلج بودا اعلا هران هلا ليج ا فحاض(یرانابقب |لویف تالرسوحت

 رارفاو لود هلا بو دنا ماد ارقا هران وب تسج لوا سا رد هدعا لو بوبدا هللاذ اعم

 بويعا وق ن * هلک د كبو قلخ یدید مردیاداناب قلا | یزشادو اب و زکیدا

 لوبقو دازایادلالوبق بو دیا لام الام هلشت او توزاق یراق دک نوچم راکذتاابا
 رهاط هشلنکرب هدنع نار 2ک زرد الوند یرایظعب و ىدلبارانلابقا ارا یایعا

 رب یدوب ساون وذ بودا لوبق یزنک آ هلکعا توعد هیاسرع نید قلخ بواوا
 بواقربخم هدنن شن | هلا تیدوهب یراق یدراو هنن راززوا فوکح رکسبع هدق دلا

 زاتسالا فشک فورعم هلکع د یدزب رست اهالي د یول كاله مدآ كب شوپ

 هده نیوللو |لقن دنع جاجا مس ہک ردروطس» ہدراافتراک او هدریسفت ما

 ندی یا نب نیا دب چی د لو او ندینانب تفاث ید لوا ن همس ن, دا چيلا نب
 هدا یلص مرک | تا تروح رانا ن دهنع هللا یطر نواس ید لوا

 س سس

 ندرو مر حابس ب او و ی يلب اتى د اب یدتسا لوا وک نوجم
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 5 و سا ۱۳ ادعد ور E oo ع و یزس

 ly) هلو امو )ردکیدردفوب یر اعطق هدنرا عطا هيلا قلعت دارا

 ءاتو رد هفلابم هفیص الو ع اواو دک | لوعخا نزورب دو دخ و هل دنع معلا نال

 یاش نالوا مضر د یسیکیا هکر دق وقح او قح یلاثم دو دخاو دخ یتعمو
 1 | ردرا لس دوا ارز ردلاشا لكى نادد ودخا ر انا نو هساتعم ۱

  راتلاهک اد هیف ردقم رض نوب رصب هلغلوا مالو دیال رس ریدقت هدران هجر دفتوب |
 رد اق هنماقم رض مال فلا نالوا هدنس هک راثلا نّقیفوک و رادع درد هدنرب دقت هيف ۱

 قاضمفذح هح رسقت و راشعد ردلکلا نم لک د بوباعوط لاعشا لد رلیضعب و

 هرزوا یاواراتلاق ید یرلیضعب رولواكءد راثلا دودخآم الکو یذقت بود آتاخشا

 هدق دنلوا یذج فا ضمورلشع وط تفص هدودخا ود یا صم بو دنا ر دقت

 باک | ینعم لصاح نوسلیا تعجا رم هنوصل ازد ر سفت نیلا د| رع نارصقت ر دراو
 لماغهدداتواوا قرظ كن لتقذا همك ( دوعق الع م هذا)ردکعد یدنلوا لتفراء |

 بولوار ۲ ذاردقملءاع هدذا یجدراضءهبو( تقولااذهیاوادقی )هلوایس هلک لتف

 قوا عاجلا هزرفاکو هرلذمّوم خد یر مهور اشهدرولوا هب لوعفم هحرپ دقت وب

 caren ی ی و

انرلذموم لوا هسرونلواعاحرا هراتمومرد زا ۱
 عامراهرافک د وخان ورلپدت | دوعق هدر

 | نولعفیام ىلع مهو ) رولوا كع دريدا دوقق هدران ؛یلاوحررفاک لواهسیا روتلوا
 | رلي دنارظاتو ریضاح هئبش یراکدلشاند .ذعت هرانومدو دخ | ناباو (دوهش ول ق

 | یسهلصق كدودخا باا یسانعم تقَخ كز هع رک انا وب هک هلوا مولعم یدعا |
 یحوارلشع» ردیهاشداب رفاک جواناتلواریعت دودخا باجاو ردفوقوم هکیلب ۱

 | یسب رب و ردیمور سون ایطاا یسیرب كرانآ یدرردیا باقعو ںادع هراتموم حد ۱ |

 | ن رسفمهددودخا ناجا هصق سویدن ارصد تک یس د یس رب و سا ونو ذ فس وب /

 ندم ال بیا اهبلع ی تداالو هکر دروک ذم هلهحوو هدرباصب رمسفت كو دا فالتخا ۱

 .لوبقیاسعیدنک لاها هلکم “ود هنع بناج مالسلا هبلعیسع نب د مدعم لس جاقرب ۱

 ندنا چت لس نالوا ندکو لم ن لادناغورایدکح لا ندتسوح و تیدوه تو دنآ ۱

 هدنلان یرکس نوک ییییالوغشم تا داسفامنادا یدیاراو هاشدپ رب ماتا ونود ا
 دصق هنعنم هدنراقدلوا هک !یناوعاو نانعا بودا دصق عینشلعف هنس هریشهه

awوف یسوج تین الا رک ۵ مدلرال ر یب د یسبع نب ن و  : 
e ren aga ge i o e r 

 ) راتحاو (

My + # 

 ۱ رلشء د یدناق ضوع ندرعصمالفلا نونو | فذ حریر کصی دنا هیقران یرب دعت

 1 ید هحو جافرب هدنو لصافاراشع د رولوا عاق هتماقم فاصم هد ارعا هلا قاضم

 دو

3 f 

 ی



 ف
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 هرز وا نب رش یاوخ ( نوهجرت ذیلا م رک یحم م مکتیم من ابحاف اناومامتنکو هللا
eme: 

 (!وتتف نیذلانا) نالواعقاو .دقایس مسق اوچ ه چوپ دغتوب و رداعد هکلب ردلکد |
 ةمالعو سعد ریس هلج ( كب كلل كىر سشطدنا) نالواعقاو رضا دنادوخا و

 نوتوعلم شرق راقکن ا ءايشالا ادم مصا) هک هلوا شانیدناک ,شعد رداگلالد

 شع دیدم لارک ذ یس ربع ند ونشعر یر دعت وب نيغ“ نا )د ودحتال اںاخکا ناک

 رهط الاو) هکر رر وب بوتو طلو اقلوق یریشختز هیلعهللا هجر یواضییضاقاما

 باعا نعل اک ةكمرافك ىنعيا نونوعلم منا لیف هناک فو ذح باوج لیل د هنا
 ىلع یراق منه رک ذو هاذا ىلع نینمولا تیبثتل تدرو ةرونلا ناف دودخالا

 قلطهر داقوقح ترضح هکیدلوا هال هتک وب ید هربقحرتافرطاضام (مهلبقنم
 هرزوا قلوا بد نر رشلو فلیچد ےس باوج بؤروب رکد هرک جوایهبمسعم

 هدقدنخ "یلاوسح یکم دودخا ب اغا الم ب ولوا هیت لج عی زوتلا قد رطب

 هجورلا تاذءام" ی ر یاعتو هنا حس قح هلک ااقلا هرات یرلنمّوم بولوانیشنسق |

 رص ر هداب نالوا عقاو هلبس هطساو بکاوک ندنا نازقا هدج ورو بو دنا مسق
 ربخ ود (دودخالا باما لتق) هاکع لاله نودیغاد هن رزوارافک یشتآ لوا

 یدعبام لنهعرک تیاو ردباوج لیلددوسخ او نسق باوج لنق هج بور و
 رب رقت یتلاح كدبتهومو كدودخا باعا هجتراو هنس هلج (دیدشن كياو شطب نا )
 یا مقو ردناس قفیدلوا یكلم لنالاغت قح ضراو تاواع“و یهللا ةردقو

 كلم سیر دب اوج هیات ےسق (دیدشل ایر شطب نا) ردیع رک لوق (دوعوملامويلاو)

 العو لج قح ,دنس هلباقم دوهعم مو یکیدلما قارح او اقلا هران یتنمّوم ساونوذ
 هاد دش باذع یرافک یلیرعلا بر هدقوک ت مابق بودا ےسق هدوعوممول د

 تباغ ترخآ باذع هرکی ةن راک دتا قارحا هنشتا اند یرانم وم یکیدتا ذخا
 رول م الم اسأتو رر ور ود رداکد کم صالخ تولوا دیعیدماو دیدش

 بولوا عج ربثک مج هقوقخا یلاوح نددودخا باما هدک دا قارحا ینراتمّوم

 یراباذفل تلاچراتمومو دهاش یاذاویصکشو اف و تنذعت نالوا هراسنموم
 (دوهشعو دهاشو)راکدرورپ قلاخر امقورد اقورابجو لیلج لوا هلغلو ادو هشم هل
 :نایعالا بسحم سکره بولوا عج نی رخاو نیلوا هدیاسح مو بو دیآ ےس ولد

 تاراج و تاربع غاونا هدقدلوا(رعس ا نقي رفو هنجا نقی رف)بوروک نیرلارج
 نورفکن فیک ) عو رروی ود( دیعب و یدبن وه ) بوربوربخ ندنرلکحهروک

۸ 9 ۳ 
ev 
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 1 ۱ دوهشمو دج نما دهاش دوخابو ردمدآن ه دوهشهو نیک امارکءدهاش

 فشکب انزاو راشع در ددوهشم یرلت ماو ن هاش ین ره دوخابو ردهراس ٤

 كنجورب قیامحو رار ساو مکحو م ولع نیفراع بولق ءام "هک رار د دوهشو ۱
 قلخ قلخ بیام هی رتو قح د وجو راونا نادجو لوقغو ح اورا هک ر دیحاص
 دوهشمو دهاقو رداقل فشکم می دو و زردبارس هد هرو نم جور نوچ ا
 الب ناق نفر رکا ےہ یرع ندعح ىح ت اد هدتعیفح ارز ردقح

  رددوهشم لج زه نالوا نسخ هل لاج لیاو رددهاش هسلبا لح هلیااهجو نسح
 ا تزن رامو فر اعدهاش لاعت یاو زد دویشم هما هاغلو ده اشییمشاعبواق سد
 را( دو دخ الا باحصالتق)نوعع> دوهشمو دهاشنالوا روک ام لصالاردقح
 | نوعام ید شیرف رافک یک یییدلوا نوعلمرانا نعي ردلوتقمو نوعلم دودخا

 ادتنا مالهوزوا یر دمت لتقدعلالو | بوو ا یالتخا هد ارعا كن هلچو وردرللوتعهو
 مس تاوحارز هکر الشع د هتل ضاق هبشلاح هيلع هللا" هجکر هداز ۾ تردی ںاوج هلا

 هلیا ادا مال نالوا هلخاد هن زز وادق هلک ه ساوا تنم یضامو هیلعف "هلجا

 راصتقا هم رزوا دق دوخانو مال رکاب و یک (جرخ دقل هللاو )الثم رولوا ردصم
 ندا ھو سعشلاو هلوا هدرعش ةرورض دوخاو مالک د | وط کر کم لوا زا
 ماللادعب هنس هلج لتقو یکم الکل وط نالوا عقاو هجنراو هنس هلجاهمکز ن ر حاد
 | مالا ذ زلوا هلخاد هدرح "یضام دق هطساو هادا مال هکر دن ا رب دقندق
 | نییطام دق ب وبالوا لاح یاتعم هدیضامو رد هنعضته نسانعم تیلاحو تسادتا
 نیس نا هدنوصلارد مست امار ولوا هدعتس» هلوخد ید مال هلک | بب رقت هلاح

 راتخالیع مسعلا باوجاذه) هک رعد بوددبا زب وج ل وخد مال هدرحم "یضام

 ج اف هفلح هللاب اهل تفلح هک رعش ل هلوفک لتقل لصالاو اللا تفذحاعاو

 هریدقن ليقو # لوطلل اهف ذح نسحاعاو # لاصالاو تلح نم نإ اها ومانل
 ىح عاف كلا هللا كابس تااقف یتبب لوا كروب م رعش #دقو ماللا فذ لتفدنل

 هدرعش رورض ید هدازجش هکنا لاح ردتب یلاوحا ساتلاو راعسلایرت تسلا

0 
aaa aan am o e r a 

 ردراو رظن هدنلوف نیم” نآس ردشمروتک ینلوقوب كرعاش هنغیدلوا فاح دق

 رولو انا لوف قفاوم هع“ نا دلروفصعنا هد الا با هدسللایغم رب ز ممقاف

 مولعملاوحا هنیلبا تعحا ر هلع ردو ادر وب د لاقام سکعتیلا ین ره اظلاو

 ید هدنسکیا نوسنلواریدقت لتفدقلرک او لتقلرک ١ هکشعد نیم نبا هدعب و رولوا

 مقرب اوج یس لج لتف بو با لق نددربهوردلکد اعد رد یخ یسهلج لتق

  Jرداد (



 ۱ ۳و OF RRR ۳9 هو

 ۱ بول ذك ندنا بوک ها ن رغ کرج هکیسد رب ك هض ورقم + هعطد ردعطاعم

 راربد یی رج لادتعا هتلباقم یانآو رلربد یعب ر لادتعا اک یک رولوآ لامس بلاح
 ۱۷ زو هتیقد۳۰ لو ةجرد ۲۳با ردام هلا یلکیمهکیدهب تیاغ ك هر ادو و

 ریعت ییالقنا هن دعب تیاغ كن هطقن یکیا نالوا هضورفم «دجوربل للفورد هيا
 هعطام مرجال سد رار د یوتش تالقتا  هب ی ونجو قسم ي نا بول

 لوصف بولوا مس ترد هللا هروک 3 ذم و ةا | طاقت a جم ۱ 8 1
 هطول یکی ارزو قوا معتمر ار : ٠
 رووا قالطا ج رې هم بره بواوا ال تیک نوا هال بو ا ۱
 نیر باتفآو رد هجرد ۱۸۰ فق یطرعو جرد ۳۰ لا[لوطكحو سر

 یا جور هدنوک,یکیا زوتوا دوخاو رب زوتوا دوخاهوژوتوا دوخابو هدنوک | /
 ندنوک کیا رب ره ید رقور دبارود ماع هدلس رپ بودنا عطف جربرب ندرشع
 محک یکیا امو ردنا ول یبرب یا نوا ۳ ینرکی بودیا عطق هدفجتراا

 | هدنردف لاک كراکدرورپ و قلاخ ترض راتو اوزلوا رع بولوآ مشچزا هدّیشوپ
 | رولوامولءهجور یا نوا هدقدنلوارظن هی اد وب الثمر دتا او ل الدو تاشتادآ

 ہجر < 8

 توحولد يږڍج سوق برقعنا بم... هلبنس دسا ناطس زورو لج

Nیوتش ع ياد  
 زایتماو روه نساجلا لع لامتشالاو هعفرا بسحم یسیکورت لصا كجرب طغاما

 عافت رالاثیح یمرلنالوا سلاد هلاعروصق ر او ةلاعروصف الز نادنوصا 0 ۲
 یخی زرد ار لا تح رن ترع ةقاطو روئلوا ےس حور هزغلوا هرهاط هسا نیعآ

 مهلوف ی ییععوهو ردذکعد یدلبا هینشل هحرپ يودنکه دکعان ها راه ٠

 ینوک تمايق خد ( دوعولا مويلاو) لاجرآ انس اويل زب ةأرملا راهظا جربتلا)
 | ںودناذارپاهرشک اعم هددوهشمو دهاشر سفت بابرا (دوهشمودهاشو )نوع |

 هدیطعم و لوادا منددوهشمو قي الخ نالو اعجب هد وک تمایقدا رم نددهاش ا

 ماهما هدفصو دوهشمو دهاش رکو راشع در دت ابارغو تابیا نانلوا هدهاشم |
 ءان هننزنک هلبا هفلابم كل دوهشمو ٍدهاش دوخابو ردنوګا ماتت ےظعت ینوصومو ۱

Gaنددوهشمو مالسلا هیلعلوسر ترضحدام نددهاش یرلضءهبو ردشلوار  

 چو ردوا دوهشمو یلاعب قح دهاش Rg تا 4

 mn سیو سس
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 یرقه ید كتاو بک اوکو ردنا لوزن هحورپ یکیا نوا هعبسارایسو بولوا |

 ریدر
 سر داد نا سهم بسر سما سس مس حس سس دوخته تجدید - هوم هج دسر سس حس سد

 | ءالهرد 3 یو ها بیمار ندا ریه هاش لوا ۵ دوهخ
 دول عمل( .ءدزنسوک زوب دنک اله كتموقمالسل !دیلع منع دون ور یسع 3

 | اور ک .ءیوننما۴ یدلیا تع زعو هچوت هنک الهو لتف كلاراصن موق |
 مات ی سا ونوذ ین و كس ا ن ایج ورح > یریعو رک ا * جورخرکیدنز

 روت

 ناو ذرت مد شک 6 ون E مشا یدربخ ییورح كزهاشدان دوهح

 | رافک هک هلوا مولعم هلبا تسار ۶ یتوروس جورملا تاذ هاعسلا او #ح وربلاتاذ ءاعسلاو |ا ۱
 | دیاسو نیمه است لکا نب ر هلنااعح عا وئاو هد دشنوادعهرلذموم شدرق

 راح شا رق راغک ودا لازناو جو یوربلا:روسالعو لج قح نیلاعلابر لوس |
4 

1 

 دنحو دو دا جت ناس EEE ۹ 3 تادع كالا راهف و

 ۱ ۱ لو دوهتبمو ا لا ا اا ۵ املاو) نکا نور مس

 | ناب نوغامل تره دوش اهلع مذا دوقل انا دودخ الا با
 |نیدهاشلان نتتللد لوز ور رکلاملوسزوغل |عطنل وا قدص (دوهش

 | كجورب یبانوا یت حد ر دنوحما واو ج وربلا تاذ ءاعااو رارقالاو قدصا

 ۱ | | كفارشاوراک ا ج ور هک هیلوا ی < هفب رش [عردکعد نوڪ حاج“ نالوا ی اص 6

 هبلاعر وصف یراق داوا رک 1
 ۱ مور تاد درام” هلا سہ ۵# رمد ؟مواعتسا سرد

 ۱ هدهرو.نم جور گلزانمار زیدلوا هما تل هروصو رشعینناحورب تولواقالطا

 ۱ زان د ارح ندچور هدنشو هکشع د یسضعی ند رسوم و 2 ور

 هدیتک رج پودبا لوز هنبرب ندهرول نم لزانم بشرهب یلاعت هللاردش رق سپ
 رگ سد رولوا سوعم قیر هسراو هن رحا لزانم رگ ناقو نوا ناصمو هدابز ۱

 قالطاج ورپ ځد هروب نم موج نوڪ دلو | رهاظندناو لزا هبهروب نع لزانم
 حور, الاورد هلا تیس :هز جد یروهط ردو رولوا ن ددتهح هیلسل هروصق

 ملا تاولاو اهر وهطل احورب نم بک اوکلا ماظعل | دو ردینغتس» ندروهظ

 اس ردعبه لو جوربل تو هک راربد,تایهبایراو ( ۳ A لزاونلاناخ

 شک رویم )ا
» 
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 ار درلنوب ییا روم لزانم E Se هع یجرکب نالوار ۹ 1

 | هرب ز وهم دورط هرن عارد هعنه هععه نارد ا نیطعد نیطرش رد

 [ میاذلادعس ههاب ما هلو ,بلغ.لیلکا ائابز رفخ كلاس هاوع هفرص ۱ ۱
 | اشر رخولاولدل عرف مدقلولدل عرف هیبخالادعس دوعسل دعس معلب دعس

 تورم توس و و دسر وری و یو و سجاد و و

 تورج سم تب خو تر یو, سم



peas 

 | | ± نوای كلاج Ra د et ۶ ماتلاوبا دوو دجا |
 ٭ نوح لزافطصم كبح لوا یهلان#ءابضندتاده یایدلیق هناورپ یرلناج
 هی یر نوک ادم ندنرمشح رشح يسن یا# اور هلا محا حز وکر اھماک مدا معرب و

 مرخو لاج عدن مدیا یا ےک اک اراب تدجو یدلوب ه ولف یدلوا فشک یرس

 هدش رش ناب ون انس الا هرس هللا سدقانالوهترضح ابریک ر ارس !فشاک لاصوع رج
 تان اح عمه یدعا یعدلوا ل ااو کش وه شوک اب ردراهروس دصق هتکنهن جد ۱

 فو نیلمنرلا دس یربضح دام رش لاا عو لزوم هنرک لنا ع اغ “|اتودىازاب
 نتفرلن دیا عن منش سا بوروک نو اوج ةيلحو هل.جفاصوا كنيلاعلا بر |[

 قالخا ا دن هسیدلوا كالهرلتدبا تناها بول وب تاح ندنحو |

 بود نایعنب را هلیج فاصواو داشراق رط كنایفصاوابلوا نالوا یرلنراوو اینا 8
 رها ن رارپوزتو هلبح كرلنالوا نادجو یو قوذ ې نایعد و ناهآی نادنعف
 تعارق ندلدو ناج یني رش یون هک بلاط نقره یدعا مدلبا نایب نسهشلانم "

 تك داعم نالوا رهد نف لاد هلل الض هسر دا ظفح نیععح لوصاو عاعساو

 ناثلواناب هد ونثم بولوا صالخ یتدارا دیجو تعصع نماد ندنرب وزتو رکم"
 زدررعم قلوالصاو لکم یوو لماک دش م نالوا قح قی رطلصوم هلا تام الع
 ندنقالخا لنایلواو اسا نالوا روطببم هدفوطا کنش ی رک م لوشو

 یزاتشا ندرکه سرما لوق ی دبسدقتالک نایاب وس هرزواقح بویعا مه نسا ۱

 ژرروب ود ردررقم قلوارازو راوخ هدقارتفا و دعب ران و راتفرک هنیدلقم تسد |

 بيجو می ردرارهدص روا لیلدرپ لعا ندع ریش یوم هغلوب یلماک دش رعاقح |
 ار ات قح ردقجهلوا رج هبن یلاح كران دبا ضرعتو لخد هفیط) باک یک ك نوک |

 نامردو ر , كب اه نامردز ر وخ نزا دعب ډک یوشم هبلباننادهو تسانع ییاعاو

 ۳ اردنا هک یونشما رک هر ص ندنهاشداب دوهج یوک ود ناق نیما لوىق

 قد رطیروتوا ندتسالب كراکمر زو رو نم هاشداب لو سو و

 توک ےک ندق سس تس وب هیععس# یدشود ندع بینیم طارصو م وق

 ردیموهفم كس ناک هدقایس ها اال اب نلبا هدافا

 دڳ دوع یس السا دیع یسع ند كالهرد کرک ذاشداب تیاکح#

 دنکاله كموق نالواهدش دمالسلا هیلع یسدعردیسه اکح كنهاشداب دوهحرمعرب

 | نآ لساز رکید هش كب ٭ یونثم# یدلیا راداسف هصنو یدرتسوک دصفو یبس
 e لا صم ےھت ےس ی ا اا ل ا ا امص مم اا ا ا ا ا ا ا



 3 و
 هم رب سس اچ ها وسط یی ولو رج ی هوس رسوم مور وتو اس ی سه یو هو تورو ۳

gog۲  

 شوشمو او رکج نالوایراح هدنراش وین یا ایا مه نا کو ناش نرد

 ندر راموط ناس ر کو طول هات ¥ ناب زک یاهراموط ی زا 36 یوننح یدلوا

 تودا داععا هیماکیبا | 2 رام وط نالوا فس اب ارس فلاح هخ رب رب ىە یرولوا 1

 دچا مان + یوننم یدلو الت یر ماکحا دلکعا حورح نریفتسم اهر

 . یاصقالصاو هسدع)!سوفلایود یرشا قداص قشاعیاهدن کی راننینی ۱

 "هو دقوایناو لسردیسردمور و له اد ارف | لضف ارشب ع ون نایعالک | هیسد ابتا رع
 _قطامماو ف رش مان كمالسااو ةواصلا هيلع نطصلاد#ترطح ایفصا ءایاوا

 سرون رک ا یون هک لق و هظح الم هلا مان هح ول /هیلبایراب و تنواعم نیلجت وب

 هنوک هث نیطاروتكممه 2 مشوذ نالوا مالا عيشي لوک ا۴ اک ی ران دکن نوح

 هروک کا هنساتفا ید رولو نس هیلیا ۱ سایف ندنول ردا قلظفاحو یرادهکن

 یوله نسهدباكلرتیتینوک هنن لناو نس هلبق ادق شاد و ناج هلو بولو ا بلاط
 هکنوج دج ان رشمان دحاتاذ* لج ره ظم # نیصحدشیراصحنوح دجنامان

 3<یوننم وی دا صالخ ندنحو نتف یاک د نکے ظعتو یدلواراصحرب یوقوم 3
 نيفراغلا بولق بنطو نیلاعلا بیبح لوا اب # نیمالا حور نا تاذ دشاب هجا

 نصح هلهحو هنیعیقح نالو اكلالف ال! تلخ كالو للاب تاذ كايمالاح ور ترم ع >

 لصاحلا هلبا لقعت ردکرکقلوا نيعمو راب هن راتما نالوا رب سهو رمقفو نیصح

 | رابرد هکعانایب نایج فصو كسدقم تاذ نالوا یرورسرللکوک رون ضع لوا

 دکیبولواناربحو نجاع هسلوا بناک تانوکععیجو قراهساو دغاکر اما دادند

 ردنزوب یشفیاذا لیللاو كیا 4 یی س دیس ف رش تع را هدا نفصورب
 | اول فصو اش ات یا نیسوق باغ هواطلرابب مه لرنمهدکناشنیسو اب یعصلاو

 هطساو نسنس هک الفاتفلخ # اکس قحشمروی لردص كل حرش ملا ھه نلیا

 یدلوا ندنسیاجو یم > كمدا # اللالولیدلو|لزان هدکناش كنس هلا رون

 38 هلاعیدلحا ندنس یسنعم لک ت نک افطصم دا اع نینوک دیس##راکشآ

 ۱ را مالک یدلوا من یی دد یدعب یال # یهرو لب یر ان و

 نوح 9# ر ما| قشارهاظ كدا نس نطخاوتسا ۴ اسا هلج تخ ن ناس رک دیس یا

 نسنس 3م هدحارعلا هليل بود نر تار يه#ینوتسا شرعلا لع نجحراا ہک یدلک اکس

 ع ۷ يه نینوک دیس نس نیم اعلا هجر # افل هحو نروک سجنا هزوص ف لوا

 ۴ ناط وءام كزابم یار هطمتاذ لوا نسنس#اض قرغناک ف نکی دلوا هدکراسخر ۱

 | 3 هدشرع ردیلزاب كعسا هک هللا ببیح یا 8 یک لق هللاب هدکناش كتنس یدلک. وک ل ق

 ( دجا )



> U % 

 | میت هدنن کر كلا ید یلاعتو هناصسقحیدرلردبا ےظعا هلو بلق صواخو تم«

 ترضح هتیدلباقبال هنر بوراتیح هتان ندونعهو یروص اله /یرلندب
 ترضح# نط صم مان لیجتا رد دوب ««یوننم# رارروبب قیقک هرس س دفان الوم
 اید ,اراو هدا تای ءرلفشم حس او فی رش مان كن افو و الا هل اتا وا ص رم هيلع نطصلاد# |

 یدارو زصو كنافص روان ارور لوا #افص رم ناربماغی رس نا یون ۱
 یرک د كنکشو كنب رل هياح تاوسرلوا *وا لکشواهیاح رک ذ .دوب##یوننم# ۱

 كفن رش تاذ لوا هدلبجا *و لک او موصوورغرکذ دوب ؛4یونثم ۶# یداراو 1
 کلرد هنسانعم تن ز ةغللا س هیلح یدیاراویرک ذ تلکاو موصو كني راع |
 هقاط عیوننم # ردنرابع ندنافضص نالوارهاب هبهد د هدرها> لکش هدا ول |

 نوچ یونٹ نابنارصن ذفاط باول و رجا یارب باوارهب ناسارا
aهفه باطخ و هقب رمش مال لوا هک نوح هد ءار د نیح 9۴  

 سوپ هقب نش ماتا لو | فب رشماتنآرب یدنداذهسوب ( یون یدراروشو ربا
 بتصو لو ا۴ فيا فص و ل ربع دید اهدور 3 یونی درار واعلى درارر و

 6 یون یدرارولوا لاع ور اعرکتو اهظعت یعب یدزروفزو هنرزواكفیطل |
 هک ۱

 هدنفالخ یاوعد بورشود هش رب رب 0 لالصا یرما یکنا نواو بوقارپ
 معن هب نط صم دا سد مدد ید اش اوا رلهتشب ندرا هتشک ودنا فیس لس

 ندهوکشو جن ی I نعا د یونثع ل هورک نابلیا عرکنو
 «یوننم#رابدلوا اس AG os ردتس هش نو مپ رای ۱ |نیما

 مانا زد هب یوم ماسو نیما ندنرش كلا ص اور زور زوو ناربم نشز ضسسزان را

 نل طراح هدن هاب : لر مضحم هد راد دلو ارس هدنهاش .قیطلمات رچنا چر سد دچا

 راتب مه ر نا اشا لا دک یوننم رلزدلوا ظ وهم ندا ارم هلغل وا یی دا

 3 درا دمآ مصان دچسا رون 4 4 یوننم# شل ها نایت مه د لسد لرلد| ۵ دش

 SEE TE هوش ن دل وا رایو یدلک نیعم و رتصان هراز وب یر و هلدج

 زاس ءدشتساد دچا ما مد : 6 یونشم هو ناطیرمغ ندرلنارصدو ۷۴ ناس سصز

 راوخو ناهنسم یوم 3 یدران وط ناسمو راو> اشاح نقف سمان دچا

 راددلوا لیلذو نامت سمور فحو راوخ ند هتف ید هفاط لوا سب *نافزا دننسک
 عي ندرب زو نالوا نف موشو یار موش# ند موو یار موش رب زو زای ونش %

 | طبحم هک یون یدل ۱ نامور وخ یرلنا نار موشو كرامات لر وزترپ ر زو
 س



$ .11 
 ۱ سوم یی ته ور

 | ا ادق نبات هدیره ر لآ صوصطع ندلدو ناح وادا حرام ن دکن

 4 یواش وت ترک الد شوخ الا هموق لکوک*ناشوخ ل در هع الا هنفلد |

۱ 

 هدنق یرااعاک نالوا قوصوم هلفاصوا وب نعد ۶۶ تساهدیماو و ره ی

 قح هلواسوآم سعب ردراو رادمما ارز هک هنس هل كلديم و ود خرولو |
 هل دوخ و زدراو ییسهیفخ یطلا هشرلوق نالوا فلاط ك: الات هنا |
 اذ رعو لصافد رعقح هثلو ادا تاناتعو فاطلارک هم ؟ دنا دلت الوا یدو ۱
 : ۱ هدنس راد د نیل 9۴ نساه دشروخ و ره یکزات یوس گوش ددراورط اک |

 ردراو نعم لوا نالوا یل طم تبع رول باتفاارز ه ارز هع زرنا رلیعدم نالوا ۱

 رکعت هس هلع لد لها نس لکوک ٍ# یشک لد لها اد لهآ یوکردارت لد هک یونتع ۱

 نعد رکح هنسح لکو نا یش هسدا نت دشک لکو تآشحردا ر ۲ نت یونشم

 نو دنا افص بح وردقدناو رک د یژهیلع یفاصوا رللماک دش ره لاح رهن

 ید هر کت ندم“ “هکبالون توا لیم هتناح لوا ید ذال یک رونا وا ندوم وا

 . هطاص تع عو هصااخ تبن وب دعهلوالماک دشرم بلاط بوتاف هزودنوک یی هک
 | تآ نوصا تلفف هد رب هبلق هدید لاطا ین هیعمط ناقلعتو 9 رکلردیا |

 نیدلعمنالواتلاحو قوذییدارع ندنندوخ اب وروف یا ندلو و رک دب هنا لکو ۱

EM ۱توکح هتسح لکو با نس نت بولو | لماک دش رخن الو ا تقیقحتابرا دا  | 

 هد هز زه دو زاس ورو هدنس هاشم ن 7 دتا تدخ هلد لها یو ۲ لدو ۱

 دن وک نغم نس رلبلو ترک نالوا لد تارا و دنعریظ اع یس ید دلقف نالوا

 كسوا ریدردراو هراح هناک ون ست هوا كعد ردا بذج هنبناس يیفخ توتو |
 هعرط یاضتقم هلاك سرایت لوا هبنتم ۶ یلد مهزاهدب لد یادغ نیه د یون

 هغاو لد بحاصرپ لاحرهب ربو یتسادخ كاکوک ندلدمهرپ نودا تفلاخم

 ابف او تاود هسروط یرو # یلیقم زا ار لاتفا وج ور وج ور 96 یونتم# لیفدهحخ
 ۱ هنا i كت افوا نولو ا هفت هسوس و هتسانلبعو

 i ل جس س رب ل ا ا ج

۳ 
 لیجا رد د ول دم هک سو اعلا لص نط صم تعل ت
E 

 مظع هفت نرش تعا و نشو هیلعهللا یلص , I رفت رص یسصعد ناسا راصد م ود

 هنا قح هد ی دناروک ذمهدفن رش لیګ ۸۱ شرطل تع لوا | هکر دیا ناشی راکدتا

 تاليا بو دنا نایهدلیح | نس هيلع فاض وا كمالسلا هيلع مرك |!ببیح ترضحلاعتو |

 قوش هدنراک بلک E RRR ES دانش رف نح( .یراص» نواب تمارق ن ِ



 دع 4 +

 هق دلو و ما نسرک مدام نوا DT ى قە درو ۱

 نا هلکعدلایرتوق ندمت بولوا تسم درفمحه هک دمجما هدابو نا لصاح عیش

 لوا عراف ندهدوهبب یاوعد هسدعو شوخ هسیا راو دقن نامه نلوا نلتاط
 + قلاع دوخ هدنلوب قح زکر ک هک تب لوا غ بولو اطعبحاصرپ یدتس

 كرابم یا##ناهدزاوک شاهدنخ كرابمیا چ یونشم ۶# قلاقتلف قالغزیلاراآ دوخ
 جرد زا رد وج لد داع ی ی م۴ ند عا هدنخ لوا هک ساخ كرا لوا

 ندرانا نالوا ناهد هدنخ ینعی هتسوک ی کر د ندنحودناج یوزد #ناح
 زاولا ررد ن.دحرد ناح جد لماک دش ر هسرونن روک هراکشا ڪن قورد

 ےک ا ا

 ند هنسکو هبلاق یناکو كش كيلاط هننیقیفحو هتسوک تدحو رارسا ررغو تبح
 لواهدنخ كرابمان هدو هال نا هدنخ كرابمان هک یوننم۴# دلواحاتحم هفمروص
 ندنناهد نیارک + دوم لد یهایسوا ناهد زکه کی دم یدلوا یسهدنخ کا ]ال

 لر ارهاظ اع هکر ددلقم "یادم لوشیخد داره ند هلال یدنر وک ی علهایس كنیلق

 عاشم بابسا نر وص ناک د بودنا هتسارس ینااسا هلا تاراتعو ظافلاو دتسارآ

 بایرا اما ردنا عاّتسا تفرعمو مواعرلناراو هتسلحو ردنا شیاراو نییزت هللا
 هدنلقو ردنا هناعم هدکدتا رظن هننورد ردیمردلعم و ردیمغعحم لوا تربص

 رول نس هلحو ق رز هدک دشا هوش اکم یناوشام ترودک تركو ار تالطنالوا

 دقوت رانا # ءا رعا نیسحت ءرما لکا دک تین ل ردقوب ولزک هولزوک لصاخا ۱
 تو كلف. ند اک تزآ روک او | دیقت س دنسبلاطیااما # اراتلمالاب ۱

 x مظن ۶ رولوا یمهابسو ردکم هلبا اوسام تا هسخو رولوا یمالحم هللا

 ماد نم *# عو یداش نزا نورب ّطنم # لدزا سروضحرد دننوج رو

 لب ندنا یفحو دلقم دهن وعع* # نع ردنا لیهس نوج رعضزا# نعناداتسرفوک

 ردا نادنخ یا نادنخ رات 9 دنک نادتخار عا نادرا 6یوت 4 ارز ۱

 ید ی کاخ ناد رم كلذک ونک ن نادمزا تن تناد رم تب هیون #

 وقارنک اسکا ا ایفصا تسکک و روئادیشروخ ایلوارظن ار زرلبا ندیهلا ناد مح نس

 سه هو * رم مو هه« كنسوقرک 4 یوننم ا کر دهد هجرذوب یر نا رم تبع هاب و

 لدبحاصب نوچ 4 یون نسالوا رح رمو شاط یتاقنسرک | یصرق #یوش

 كتب رج عی نسرولوارهوک نسهشیربا هلدبحاص هکنوج  یوشرهوک یسر
 یون 2 قداصقشاعیاب دولو |لیدبت هتفر كتظاغو هروتكتلطو هت رهو
 ینیاوسام تبحییعب یار د هنحم | كناح تب لر لک ا ناتشن ناجنایمر د ناک ای ھم
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 ن 9 2 ماکو زوج روح یو تص ۳3 رام ما من یدعا 1

 ۱ تا و ی دی ی 1

 | اشیا ندد 2 خدا ا

 | ەچ هررعل ¥ رداییک هزس كم را هن ر رطلو r رات كهللاءالوا#

 | فطل یشا هقح ررد شرع ناف وب ہحاص كح: ؟ وب ندقح الوا نسهلد

 اک اتفشعرردلوایرقم#شلوارد هلبر ون كنآ ردوریپ ههللالوسر#ردنواتو
 انعم هر دلی اکس ۴ند 'اھد ر کس تنی داض هلا نول نس قوا 3 ر دتفالخ ت هلح

 ردنذاعس هسد دیقوا :* سردر رک | انادتانک یو کا ااو ردت اهن ج هد

 هثس هباس كن 1 ¥ هشو دەر نزول لکوک هشالامه لوا هرم ا

 ۱ رونم كاك وکی س هبذجقح هلوط هلیق مرکزک ربرک | ۶#ردت ادهندفحاکسقمروط
 | ۴ربب لوا هکبلق ساح هرو ینربسک ارظن ردتفاطا شوخ نسهروک كناج نوچ هلوا

 | كرالوب هلباببصن نس یهلا# ردت ردق ہک ز وا نسهروک لاط!ینبولواصلاخ رز
 هتفک نیمه نان اد هلج هع یوم ګر دنلو د هدلاع یکاقللوقهران وبار ز هک هز ناب

 تسه یون ۸ نیم هردرلشع د یون نیه هر اش و فقاووانا دو اع هلج# نیمه

 ءالعلا) ار ز ردنیلاعلل ةجر یار ماع نالوا یحاص نانلاغ # نيا دال هجراناد

 : نراالع یی درو عضوو حدم اسو هلع هللا لص مم اعر 5 ترضح و د (اشالا“ اذبرو

 یسلرب ندد قلخ س ؛ ردهللاب ءايع ناو ثراو هبیوفطصم میظع قلخو یو ۳

 لاثلسزاامو) هنن راف رشناش یاعتو هنا" قح هکر دب راق دلوا نیلاعلل ةر یخد
 | ما هدشنبرهظم هیدجا "هفلطم تیالو تئارو سپ ردشمروی (نیلاعلل ةجرالا
 | هنسک نالوا دش بلاط یا یدعا رولوا نیلاعلل هجر ید لک ءافلخ نالوا

 | رس هددیفوص سابل تحت و بلا تارابضو طنافلا نس هدنیلط دش رع هکننوج
 | رانارکآ هر نادنخ یرخ یم یرانارک یوننم ل نسرابن یزدلقم نالوا
 ۱ یزهناد تولوا قش یئاهد نعد لآ نوتاصرانا یی دنا هز كسرولا نوئاص

 هدنح تح ر حوا هنادز هدنح نهدان هک یوم هک هلا اش شا یرانا نالوا رهاط

۱ 

 ْ ندنش رس دوح و تالهاک دش مع لا قد رطب رارا هز ورخ ندنسهناد ك

 هنن را ینوک وب و بویلاص هبادرفو هیسا لماکدش ره دارم ندهدنخ##ردراعتسم
 دین ابر تایذج ءافلا هتنلاط نواق دا رھ ندهنادو ردیفب دلوا تفو دمت بویموق

 | نالوایدقنوزرلوانالبهدرلکجرک ی دع اردیغد درویاطعو شح تلاحوقوذ بو دبا
asتب تم بس  

 ) هب سرو ۱
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 n 0 ۳۳ طیور نوچ

 | (نونرع و تو ءا وا ناال a لب تب قود ۱

 نک د هی دم” ینایرقبرط كلاسو یناهس تبع بلاط یا لصاطا ردشاروپ |
 درع ر وزر ر زو لوا هکردو جد هضحرب هدهفب رش تابا نالواروک ذه
 | لیق رسا بویلوا ءاک ا ندنلاجو قوذو بوتوط یسبع باب یودنک هلا دیلقت

 | بويل بوس هفیشب هفتشب هنر ره بورو رام وط رر هراکب نالوا لاقو
 | ندلاقولیق هدقح ق رطراقوذ ی لوا هلک د مدلبا| سفنو تیصر اکس یعفالخ نب

 یاوعد و رلرد ود رلناق د حب بودا لاتفو برجو لادحو ٹچ هاشم دن وج

 | اعطق و الصا ه دنرزودنکت املادعب و رلیدلواكلاله بودیادانع هددلوب یزاگمیب |[

 + یشاش نسرولواکقحرروا هلل وا 9۶ یساطنم زب هکسک | هیدن مد تدب راد دلوا

 هل نعنالفنیو هعاذلا هلاقو لبق در بولوا دنه هصح ند هصقوب یخدتس سو |[
 دنکب دبسوک ناهر . یدغاکی یروف وبد هلسلسو هما تزاحا وراموط هتشا می هفیلح

 س _
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 | بلط تلاحو قوذو تو قشع ولد ناشد. هعشاع یتعه هاوجد دعا تافتلا ۱ ۱

 ۱ لاجل ایف رزکی هنیپ وچ عيب یس داوعد و تالک نا هساکد ردا هاطعا رک ا هلا

 | ها نیلخل وا لخا د هن ڪک EN ۹ نیت ۳ نا

 نو ام 2 وه 9 نیو ق وز بو آه درحرب هدنرللا نت

 ۳ سفن کس جون وا قیرط ی تم و

 ید لوا ردبابصد هةیلح نکیفو یسهامرس هدنلا ا ندقاوذاو تالاح الصا

 لبا لاحووب رولوارهاظ كردیک ردیسفن كزب زع هاکو بودنا سارق كچرک ءاک
سک هیره ورو لوا یسافم ترخآ یسیدنک مه بوک یز

 | نلوب تو لوا ك هن

 یال ومو ی دیس یهلازدا نرا:بج نداعتعا نسحو ترا نیلط عاتم بو روا

 قلالض یورد هچره ۰6م ظنو۶ هلا ظفحنس یکابع هج ندندلقم یک كلوب
 3۶ ییاتوایوسب تور یابی ادهیورد هاو ۴ یتیجردماعتیوزا نمادی
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 ۶ دیاع یهار اک تروصارت #شابا دخ لدنا یسر نوج نعم #شانانف دوخزا

 »زا دنارب رخ |مرب تب باح ٭زاب هدشتروص ناش ی باح داع یهارارتناطرشاک

 ا ترفاک سفنوج # سیل ورکم یہ وت شاب هرن رد ۴# سالبا ہار یا بلط ناد مھ ہر
 وتاب كس یکس هارمهوت # تسد اتف وا اهبارد یهارمهرک # تسدانردنا

 تسد زا هرب # تعی رش ردنا رن لوحالوکب 9 هللارفغتسا نزکی رودوزا # هآرمه
 بلاط یا سد ##ینافوت یابی ناهک ات روص هک ییا دباتو راسنا ہار تعیبطساوسو
 لهاو لوا نیشنمه كنلها ینعم + ات شاب نعم لها نیشنمه < یوئنغ  قداص
 مھ ندرانا تح اتف یٹاہ یهو ییاب اطع یه(ع یونشم رک ليف تیحک هلاافص
 ه دانف ص # رعش ال نسهلوا ناوحز ات هلا هیهلا تب مهو نس هلو ناسحاو اطع

 ۶۶ رولوا تام یدا هجرک انف شعابح بآ##رولواتابح شوخ هنهکر وک لوا ینأف
 مهو م مز یدو | قشع هفشع هنن #را وهدا بوت وطیرغوط یکی زوب هقشعٌهبمک

 بح “٥و ضرف هقشاعا# لکوک ی ارک كسداقشاعاهفروا هنامجو ناح##رولوا تارف

 ین نرد یم ین ناخ هک یودنم# درد یهو مد ی یا مک هآ ٭رولوا تاعلعت لر
 عب نوع ههتنه 4 یونثم ۶ كشالبو یاد نشو نعم ی ناح# فالخ

 هکلب لکد هفالغ ی وح عبن : هدنکا یالع# فالغرد نیب وج

 دول ردنا یالغا ۶ ۷ یونشع ۴ رد هنربس لکد هنر وص رطلو رد هغ نالوا ها 2ا

 قتعیعح هدن انیفارب ز ردولن هد هوا هدنیگ |یرلع AA ند وج حب ۳ت تست

 E a < یوننم# ردنا سایف ج یآ ندیارظد هنفالع ثویلوامولعم

 یکودا یسهراب جافا ۱ هلك هرشط ندا هکنرح ۶ تسالا ار نثخوس دش

 كل ذک ساران هب یرمع ندعجاب نعد ردنلا نوح ا قعا هشت ۱ تولوا مولعم

 مز بوش روک هدناسدا تروص نکا هدندن فالع جد اسلا حور

 ققبقح هدک دا حارخا یا توم تسد ندنت فالعاما روئلوا دع ندناساا

 نالوا هدیعهج تروص هنسک هع ناتلوا ساید « داسدا تروص بولوا مواعم

 را بطح (نراعحاو ساللااهدوقو) بحوهرپ بونلو اسم دن ر وص عابسو اب

 نيب وج عت #رازر اکر دريم ار ني وج غمی ونش جور مب یدعا زر ولو اریعس
 هکنج رازراک ددرکن ات لوار کب یوننم# هنلیا هکنج نيس نالوا ندبشخو
 هیلوارازو ناغفلر کک اہک لوا فاو هلاح نع.عحو هلا رد هغ لوا لوا ندز 5

 بودا رظن هللا تربص "هدید هب عم یب حور نالوا ی دننام نیب وچ غبت تالذک
 مدقم ندمراو هرس ر راز راک همتساوش ( اوہ ساخت نا لبق مکسفنا اوبساح) |

oh 



 6 هه

 یدنوع حور فطار ا لال ملا دعب ۶ تشاد رغد لا حور سن دعو هم یون ۱
 نودا سدا هلن !سدق ماع نکیا هدد یر رک تیکه نعد رد هنساتعم فرطا رخ

 لی هاو انشا هما تعیتج ابر واتش ور هلا هللا ةه رع هرو هی شوءهارف یی لصا_ نو

 لطاع ندانعم ةيلح و کیر هو دواواد سود هنیلع یالعا یت
 هدج هر كال اص مع" د اال دبا هلو لب ز هل یر هر ل .bl ا

 یھت اتو لق كارا نکا رب ژزالوا یسا رمعندنأم هر شل !یلّزیم," لو بک هرهج

 هل ۳ روح ی | الم نلوا رهاط هل: ريغ ندح ابشا تقرافو تام كع

 e یدعا یک ییدلوا نیسع هال وا هنا ر نالم را عاص یا

 كنشفن نت : ہک قلوا هدرهو كلوا ٭ تست شعر هک ندرمو نتسک يون
 NRE ٭ یو ٣ ردعقاو هن رزو ۱

 رهاب یمهطورهان یرلینشاجو تیفیک هسلسک و ه ادافواراناو ببس یعیردیک كم
 تحوعرپ هرکبض ندق دلم ارسیکتم هل تومیجدییاسداحاورا حابش تالدک ی 1۷ ددو

 دعب و رولوا مولعمو هراکشا یلاعا ر وص نالوا ر وتم ر ۱

 كنادراتردنن رشک هتسن لوا#لنادرات دشواتسش رش هما 4 یون هر وهطلا

 تیدحا ءاکرد لوبقم نیربش حور نالوا ذذلتم هللا تدحو سنا تذلتعو یدلوا

 یدلوا مرکمو ززعمهدناجرراوجبرق هلیسهدهاشم ی از ال لاج هجو دابالادیا-ولوا

 ردشعروچ یچ هک كراناو ببس لوشو# نزابربعدوب رس هاو <یونتموز

 ناعارون هدّبماق هک تر هنسک, لوشكلذک زالوارهاباد هند یرغ ندادصو ندکناب

 تویلوارادید تدحدعتسهلواهیلوا هنسار ندنافرعو ع ويلو انا تب تذلو

 ناسد | یارسول وا هرات اتر وص قالطا| ناس اهن هن- ؟لو اورول وا ےک ران لخااد

 هک یونشم # نار هتشرپ هسا لوارولو اا دص ترص عروق ر كعد ناسن کا هلفءالوا

 رولوارهاطنولادعد رد هلا ی ییعمو فک هال اوآ 9۶ :وشادبد > تسدتعمار دا

 یاوسرلواردشعروچ۶ هنس لواو ٩ دوش اوسرو| تسهدیسوب هاو هک یون ۴

 همد بودناروهط هسیا هئره تس لاعا رک او هدسح لا رک |لصاطارولوا

 یول هسي داوا هیانعمبویلوا هتروص را تعور ظذ یدع'رولو| یا وسر هرو

 یوم تسرب تروصیاهبانعم شااح یرو # تسر تروصیاسوک ییءهدور

 ناعا ییعد ردداتو نعم هدشار تروس 5 3 شیر تروص رسوب ییعم ۳۹0۳

 حانجو تلود لاب هئروصوب نادجو قوذو نافرع رونو نادزب قشعو ناقناو
 | نکم هر تروصب 4 من ۶# ردیازاورب *1ک:؛+اکعالجرادمیناسناحور هکرادنداعهس

 چت
 تج
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 دنک وا تم ود نالوا شدد نو لوا + تفر وا 9 موق نآ شدن < یوم

 یانو هفیلخ لد ملوا NE e تا | تفک یون یدتک

 یساعب و شا هد هنامز هکلر # ان 4 یسع تنات 1 یوم 3 یدد 4

 ثیح نمد یک هقلح كا ۳ نالوا ی "ثراوار د ی عدد 9
O. 

 کسر دردیهراو ن ھر هود ہص هدتابن منرک اورد ین ب بانو تراو هعیفخا

 و لاد هقدض من راموط وب هتشآ ٭# تسامناهرب راموا نا كتا | یوم مد

 هک مس ها ناکو كش شنید ردشمرب ور زو لو کر رام وطو رک ردءطاس ناهرب و
 ب وردصوصخ اک هرکض دنا تان و تسام ناهز ادعد تدان نیک 4 یو شه

 یدلکندوسویخدربماریضرب لوا ##نیک زا دعارکیدربمانآ ۴ یونشم # ردنوجا
 یادب |هدنف داخ. نیم ید یس ا وعد كنا# نهد تفالخردوا" وعد د یوم ۱

 یدزسوکر امور اب لوا دو. یراموط نوا لغب زای ونش |

 | ید تکی کریمی هدحر ین دوهج متخارودره در < یوم
 ه<یونتم «رلید و r و زر ءداک ىع” دوهج

 ءاعدایارب ولو اراطد ربرب ید رلکم , مریغرب باهات تک دنا

 ی هکشیکچ راغترادپ دباو رس * راد یاهفرتهدیسا ر یونشم ۴ رل دلا ق تبابت

 * تسدبیراموطو عین ر یکی ره یونشم 9 رایدلیا ترشابم هلانق بوکچ جل
 ناهر راموط یکیدرب و لر زو نوا تابثا نسا وعدو مط اق فیس هدنلا كنب رره
 رلر دشود هذ ر ر یک ر ااف تسهم تسمه نال نوحدند فا اےھرد چ یونشم ماس
 یار" دم ولو, ءدق الو ادا سد« تدب هڙ رار دشرود هلاتقو ترحو

 هن هدلاتفو كد ن چ دش هتک ۳۳ ااو رخ نر هه ی ءو هرولو!تود نالوا

 قح # دش هتد هدر یاهزسزات 6 یوننم ۴# یدلوا لوتقعاسرت د رم كيزوا
 4 یوم ی دلغد یک ر ادناطرلز دورا ابی هد یدلوا ۵ سل ند رلشاب شام

 ناوارفنوخیک لس ندلوصء ندغاص *# تسارر بحزا لیس وصحه دش ناور |

 CS نوه ردنا هوک < ؟ < یونثم ل یداوا ناور ۱

 اه رنو یاهم اک ۳ یوم در و یدلو اصحاب تن شل یدعا او رابع ی کر ل ءاط

 تفآ یونٹ ٭ یدبا شک شک ارب ء هر رب زو لوک ی رامشارلتف #دوب هتنکوک

 یفاوررمضتد را اب كرل صاح« مد ر درلو دوا هتشک ناسا یاهیس

 یداسحا كراهتشک # تشاد وک و تسکنب اهزوج ه6یوننفا# دنا شلوا
 دن وط ناف رعر ول و نام رغم رک نادب ز وج لوش ۽ ۲ ص دا یک زوج )ی

 ۳ سس ۳

 س
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 عت نه بس نیز «عیوننما نسهلوا دیحوت رارسا تاکن بلاط هدعب نسهلوا

 رارسا نارب بت یتعی مدلبا هنحا فالغ ندبسوب ییاکن غبت نب ؟فالغرد مدرک

 4 یوننم ل مدلبا ظفح ںو وق هتف الغ یناکناغ ست نوهگی دن | اسا هکیسکد بح وت

 هرزوا فالخ ین عبطلا مقسو ناوخزکر بک ات ٭ فالخرب دناوخت یناوخزک هک ات
 هیعتود هتلالض قد رط بودنا حورخ ندش رطنادا هلغملا هتسةنیاوهو هبدوقوا

 ياخ ر دنا دما هک ډک یونثم ٭ بودا عارف نددیحوترارسا فسشک یدعا
 # ناتسار عج ارادا و ج وشم ¥ ا دلک هعفلماع ا اتسادرب ¥ ناتساد

 هدنفابس دوخا و كدلءا ع ورش هناتسادنالوا ندنهارادافو كنعج رلتسارد

 كناتساد هن زب هک هلوا كع د هل وب نعم لصاح هرزواقلوا نوه رع هتد نالوا را

 E نا سد رک یوم 9 هکتدنعازا داواو لر اتساد عج كرا هنماع

 ی یا قمار یون راد کصفداوشپ ندا تافوبق دک
 ترمضحیمویق رارس!فشاک لباقعمسمیارلیدتسا بانر هنماقم كا 6 دنتساوخ

 هرزوا تفاطاو تک ازت تاغ د هد هن رشتاباوهرسسدقیمور ن دلا لالح

 نانایوس هددیحوترارسارلنالوا ےھف رک ک ردو هتکنلوارلشمروس دص3 هتنکدنرب

 مدلبا ظفح هدفالغ یتاکنغت بولد رانوسعا تّنارق هرزوا دارم قالخ ناک

 یا هک زرروب نوجا تیلست ندنرامرک لاک ینیدعتسم نیععسم هدعب نوروی وید
 تک هوس هنسا نددیحوت رارسا دعب نم رکن مس ها سابق ناق داصیاناقشاع

 تاحالطصاو لاثءافالغو کیلو ا دنمهصح ند هصق سال اوردهرادهتسمار را رسا

 نکنانج معدو ناج هد هعالک سیارع نالوا روتسمهدنارابعو ظافلا "هدربارمسو

 یدعا ردکر که سالواراهظارلد ندندحو رارساو تو قشع کرکیدنا شود
 ندمارک ءایلوا نالوا ایسنا ءافلخو هثرو بول وا یا | فیطا نهزو فی رش عبط

 نناتساد نوحا ناتسار عیج نیلبا د رفت رارسا سانیتساو دیحوت اونا سابتقا

 تیدحا یاب رد صاوغ هرزوا نم د: ؟هدعاق هد هناکح نطو كدلک هتفلماع
 رهاوح فانصاو قداتحرها و ررد عاونا قیل هلو ناخ شوک شوكت تولوا

 زردوب ورد "لدلبا ع ورش هک ار اثن قیافدرهاوز -

 4 یدهعلو رد تعزانم هر

 ین ردهدنناس صد او :یرلکدتا هل رب رب رب كنا ماهدکلدهعیلو

 یدتک ورانا یە رب ندرلکب یکب نو لوا تفر س نارتما نآ ز یرما ك

۱ 
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 زا تافص تابلصت وتو دن اهدهاشم نیقیلاقح نرل ونعم داحشا تنابلواو ادا ل3دلوا

 | اوس ام تّرک بولوا اشک رهج هقلطم تدحو لاج هلکبا دوحو ءانفا در

 ۱ ندلا ید وق 3 یرزارسا هګیو یدلس هکیک چ يسن هوا ععن سه هلا ت

 ایج هلج کیدلب ,٭ قحوا یدلوا ندنزوا یدلوایناف # یرادع 0

 | یچس یا #رابدان ریغ را دلا ق سا # راب یدلوا قشاعو قوشعمو قشع# قلطم |
 یا ےرولاح هک درولس هن 3۶ تالطل ف یدلاو نی نیم »۴# تابح نا ریل وم

 ۶# ی مزا نم یقفک ار نیا ح رش #عیونثم # یاویح بآ هربضخروص هرضخ

 حرش كن دتحورسوب ن دنتهج لدسحو دانع # یرطاخ درفلن ات مسرت كيل

 رطاخرب هک ات مرفروق هکعا ح رش هیلاک نکل مدرلبا نابع هدانز خدو مدرابوس
 هب هو تیدحا رس نفر € 1۱ فذا عر ییعداناداب دحره ینعن هیچروس نوربط

 لر وا نهد ییاخ ضع نکل مدردنآ یراتفک رارسا قداقح عاونا نلفت

 مادقالا ةقل نه دیحو تر ارسا ارب ز مدل وس ودر هبشود بوجروس یراکفا مادقا
 تدحواذهلف ردقوب یدادعتسا كعاسا کد هنعاعسا لر ارسا ضصماوع بولوا

 ردراشلوا یرهدویربجید یسک و بوشود ه هقدنزو دالایژک | نددوجو
 #3تسا تش رس كسوک لدرددشانب *#تسا هتشرف قالخاز ند مولع 6# .تبب # |

 تاک رت تسد الو غبت ن وجاه هتکن < یوم تردحارارسابلاطیایدءا

 سپٍاوربسوت یرادهنرک د یونشم ردییک ریتیت نالوانددالوپ دیحوت رارسا
 ورک كسیارعوط ممقتسه عبطو دادعتسا رس نوجا تسرد مهفر ۲ ۱در رک

 ۱ چاقه

 هلوادازاو n هساوا هل وارد هنسانعمورک شد د و او ظعا

 یب ساملا نیا شب هی ونثم ۴ هلو ا هتسانعم جاقوریک «دانز بولوا دیک ان دوخانو
 دوبنار غ ندید هک ۶ یولثم ۷ هلک زسزپس هنک وا كس ساثلاوب ۴# ایعرسا

 هددیح ورس هلع دهان عم مالک ةصالخ ¿ ۱ ,ز دا

 رخ کس دعتتهات یا یدعاردضح او ی كما عاعسا یی هیعک تاکنو قال وا

 اما ردکماعا عافسا قیقح باب را تاکن نواب كرادقم یدنک نالوا صح
 مقانم كسلا تاک عاکسا هدعب ودنا ل صاح لاح هلا تئراعم هام دش رر ۱

 ۲ هدککولس نوریوربخ ندکلاح ایفصا تاکنو ایلوا تالک بودیا هدهاشم هرشک |
 دنمهف رارساو قیاقح دادعتسا الب و داتسا یب یدعارشود دهاش کر س نالوا

 دبال سب زما ایسا ندا عطق ناهس دیحوت تاکن نار غبت ارز هلا تأرح ||
 ۲ لئاهدادعتسا هجرد هدنسهببرتلنادکر دکرک ق داص قیفروقذاحلیلدر هلو و |

 ) نسهلوا (



4 

e 6۱ # 

 هه اوعف قب رش تییدخم سیل ا لا :قلخام لوا) ی ود اط |

 نم هلج ٭ همهرسنآ عداب نی ورس یب هیوننم ل كدا دحاورهوج نم هلج
 لععءهد هيف وض تاح الط ص اض ردو لو اره وج د ید هدیناعفرطلوا
 (نییلع نلرار الا انک نا ) مدقا ندنو ییصفت لرو نمرهوجو ردترابع ندلوا

 هدنح رش كس ۴# دند نییاع یوسنوح اد ع ۶ هدنرسق كس هع رک تنا

_ _ _ 

 نبش دو سبب :تاتعآ نوضم4 عدو رهک لب ۱ یون ی يدو ۱ لصف"

 و هر ۳ ۱ یوم ۶ e یک باتغا دنا رح وکو 1 لات ۳ وک یا صو

 رغ ن درگ رپ و ی ؟ زاتسا ن الو ہد نرو 4 le : ییعب لدا ی ارضو و

 دعآ تروصب نوح چ یون و لدا A رو ی ك و 6 هاص یک بآبوب

 6 ونثم ارد هنسانعم وا هرمسیدک ەت رومضتنیطارونل لو اهکنوج#, سرو 3

 وراب هرکن ؟ یداواددع یک )نم ا زر کیک و م8 ا ا س نوح د داش

 تدحو تطاس نامر ھهق ک ۳ ییعع لصاح ر د زسا ندر ال وا هدرزوآ ءراب و

 تدحو :تعبقح سم” هسدلرا اضتقا اله او الج لاک نیدخا قالطا ناعرفف
 _ ولو !هعطاس هع وک ت اوڏ راهزاو هلا هاعسارا وئاو هع ط ن ءاع” قدا هاد

 وک نا باس ندخابشاو ماسحا بلاوق ر حاوزاو لوق ساره

 یرلد ا دخت ساو تب اف ی رب ره ند هرو نم نابعاو ی م دلرا نشور ین دنک# م ارا

 نابع هر تاذز ون ن الا رییعت هلا شفا ضعیف نعل یدلیف قبال منا نالوا

 هد دعته هل تادوحوع نابعا هک زوص ه کتک لالط دام هدک دا وتو هرات

 نیع كحور رب ره هدک دلک هحاورا هت رم سدقا صفو یدلوا هابعم ندنرب رب و

 هدعد یدلوا زام ناطرب رب و دوحو- هلساحوردوحو دادعتسالا نس یس هات

 یرپ رهدادعتشال بس بو دنا طو هه دا هشو تروص مع هل. وجو مدآتطاسو
 داسحالاب ددعتم ی ؟ هر aS یاهداس و نو ر وأع دوجو 3 ےہ ا تروص

 واما غ درک ت رابع نداروا ونام دش نیعد و رکو و نشلک ی داوا

 حابشا نادرون كي همه # عدوچو تاکشم یاه Cia #% ےدوجو تاذ ضراع

 هر و تیدخا سد مد ا دیا ۶ حاصم ز درس ادیب هندو ا هک # a وراو

 كسر دیا تلادنیاوص> كناوضو هل طمندحو ۳۹ 1 رج

 قن جیا” یو ابر هر كلج ۷ یی ههزآ دڼک نار و هراذک عیونشم ا

 نارا قرف دورات 4 ۴ یوم و ز نکا نار و ننس ۵ شو تان هر )یا هلا

 ۱ نازو ر قسع 1۳ ۳ ف هندنساتروا کوب ردو 9 I 5 نا
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 س ا ی روم ج رس تو ا ا ےس

 لصاح یدالوا نام یردم و درب رفت ا یداثم و EE لن الوم |

 یا هکرارروب تور و تیاسد هنس هز بوذح رع كل اس اتال وم ترضح نعم

 تول ذو تعشمو حر ردنامز ردقو دوخ زر نیکلاسنالوا هرزواهدهاحو تضابر

 | و * هشاحو قدمهلوا صالخ ندنروص تارکز رکج ثلرعو |

 هک هلوا نوکرب ردقوب لثه هدضایف زکلوا یلاخ ند.دهاحتو رک مع رکسرد ۱
 تایدجرات ناف تب رک ندیرطذ لعاک دش رح نالوا یتانع الو هنا“ قح

 ب قارحا زک دوجو نءهرخو هدب را زکر وص ساحت وشی ربا را رشرپ ندقح
 ردعلوا مدق تباه دل م قب رطو مدح ارەدەدھاحت نالو مز ال نام* ید ھه موتر

 3 هر الا بواو شک تضاب رنیلج زس نامز دعت ید نیر ز
 لعیزاوت نجرلا تابنج نم ةبذج ) بو دیا ینافحرظنرب هدکد لک یز رب سم"
 یدناب وسجد یا دوجحوهب هدک دنا دها رول (نلتلا

 یناسحاو تااثعو لاعت» ءاشداب لوانب قشاعیا یدعا یدلاط هتدحو یار دو

 ی ریش بو روکر ا هلماک دش سمیت هک ماوق كلام ءقلاخنالواتاهل ی

 اھا ممه دیاعوا هک یوننم 9 ردرداق هستن وق ردک ةح مرکو فاعل ید درو"

 درع نی ودنکم ه هرلاکوک ولدرد ندنمرک لاک زا وب لوا ۱# ر شیوخ ۱
De aa area ی رک یو هوم mma carna ته 

 ین دنک ی دنک ندره اد بوو یانا رع بودا تاد ی یا ررسنو ۲ بولبق ۳

 و ارج دزو دم وا ۶ یونثم * رزتنسوک هلل روت یدنک هننک ییدنک هرلغذاعو رر ی

 لوا قبل شن ید نس هفرح نالو هراعتسا ندنلف لس ورد # ارش هود

 یراسکناو ل كراتشاعارب زردکع درایا داش لب ینیدح ("لتو تبحو قشع عب رکبد
 قارفنالوا هدنیعلا ذقرادوردلک د یر غ ن داو سام ترک نالوا تاج هلا ج دهام

 قاشعنالوب تایح یراق هلا ینهلا تالو یدعا رد دشا ندفارف لبكي هرلز

 یل عنو كرابت قح لاطاینراهسلوا نوزع بوشود ھتب رش ےکحانایحا یه
 ررد هغ رزوارلق شاع ندنیح جو وجا نسوباو تجار ندناسخا تباغ

 باتفآ بودا عفر ندنرل بلو ءام نی را تب رمشپ با * هللا لاج لج نوجاص
 ند روص اع ید ۱ رها هکما ادامو ارولواتدحو سورع هلکع اع واط او ۶ هدخعا

 ۱ تیرمشبام ع ون هجساوعف ( تقو هللا عه ر 0 ويلو ا رس هدم ی EN ا ی

 ۱ الوم ترضح ندتهج یب داوا اور نیعن ترک هلک جا ارجا ن ہک یدک د |

 £ یفرفی تدحو نالوا هدف ربص قالطاو هدحاورا مع ییعالا هرسسدو

 ۱ هدق اللحا | لام لوا# همه رهو ج كب و مدو طم + یوشم ۰ و۶ ردروب بو
 ۳ کو تم نخ ی سیو اس یی میک < ی و

 ) طسبتم (



 | هن : رلدسحتاکشم ید كنبلواو اسا ۲ كذک شلواروصا ترک تولوا یرص

 هحوت هتدحارونالوا هدنرلرلق ادا محن کارون روک حاشا ددعت هدقدئلوار زد

 هدندبق کشیب دوخادو زملواروصت ریاغتو ترک بویعلوا قرف هلهجورپ هسنلوا
 یلعهن رول كغارح نوا هک هیانههوشردنکم ید قالوا دیق هنسهلک یرآ نالوا
 دسالوا هحوت هلا كلش ارز رواوا كع دزملون قرف نس هما هج وت نیعیلاقد رط

 رک چ یونثع هکردوب خد لاثمرپ و ردمولع» هقوذ لها یب دلوا ررقم هفرفت
 دادعت ییاوا ددعزو و ییالاددعزو نسرک 1 # یرعشب ین ادص و بس دصوت

 * یرشفب نوحدوش كب دناع دص 6# یوننما۴ نکلو رولواددعزوب ییا كسلیق |
 هدقدنلا سش ولع ص نعي رولوار هلج زلافیسالا ددعزو نس هعرص هکنوج

 ډک یوننه ی دعارولوا دحاو ن دنتنهح نعم یسهلج رولوا فرطرب ددعت

 < یونشه ۴ ردقو دادعاو نمد هد ناعم 3 تست دادعاو تست ی اعم رد

 هد اوم عا رزردقو دارفاو هر رڪ هدنناعم *تسان دارفاو هب ریش یاعمرد

 دوحوورد ول ترک هدتدحایاردو نرحب هبت رع نع ردد ینره

 ندنسهدهاشف ندحور اهنز یار قشاعیایدع ارد وب ی جد دوحو یربعندهح

 بویعا رظف هرایغاو لوامدق تباث هدیفیفح دیحوت بویلوا كفنع
 نارابابراتداحا هک یوننماعار ز تبا لصاح كلر هل ارادو همروک ینیربغ ندراب
 نعم یاب هک یونثما۴ ردپ وخنو فیطلو ردشوخ یداحتا هلن اراب كرا تسشوح
 نم هیاب یتعب ردشکس س ٹروص هکنوط ن عانا نعم ت ا

 نکر ه ه دنروص ار ز تبار یروص نالوا ا 1 بودا عضو هراثعم بتاح

 تسزنسا صلخت ندنافالتخاو ترک هدزوآ تیک سد ردررعم رباخد تویلوا داحا

 هتخادک هلا میر یش کی ستروص# میر ب نک نآزا ا شك ىتسترۈونحە ونھ

 یشک رس تروصنالوا یولى و هفرقت تعا و نعم لاج "هدهاشم ںاچ عد د لیق

 ندتعبطتاکردو تروصتابکن هک هلا یب را هلا تضابرٌشف 1هدهدهاشاه وب

 نت رو لوا رکا کوج تدحوواریز ییا یونثم 9 نسهلوب تاج

 د یوننم # نسالوتروق ندنکو نسهروک یی هقلط«تدحونالوایک نح مک
 لوا نس هبغرا یتروص هلا هدهاحمو میر نس رک او # وایاهتانع یزادکن وترو
 دوخ # وا یالوم لد یادزادک دوخ هک یونثم # یرلتناثع ككلاوز ی هاشداب
 لوا لک وک ےب هنسنک نالوازجاع هدکع را تروضیا ردیا هلازاو وګو رد را

 دلو ردید نت دع تالار او ےک نایازا تاهت او قجرو تناثع

) ۷ ) 



 ۱ هع ۸ ۶

 نفر تروصب درو ی زر رویه هرس هللا سدق الوم ترضح
 رهاظلا بنت . ىع ب ودکیا توش كا نە ا ظذ هنر وص ناله تشاۈدوت

 قشر مچ نکرد درد شسراونب و 7 یون ملا بسصامآ کیا هدددع شد ۱

 ی .یدلوارهالظ ئ 1*2 ید ر ندمشچرون لوا ۱ هک با رظن هن : ەدىد زول نتش#

 ین رولا :كوشج یکیار #درک قزف ناوتنمنجودره رون 36 یون ما هکر دررقم

 *د ص تحخادنار ظا سرو رد هکنوج 96 عولثم # رلوا ن کم كعا قرف ندررپ

 ۱ یشعاردیکنا هدرهاط مثج هک | لاح یدلدار طظر هن رول ` لری یک هکنوج

 | هرو نالوا هدنرراش رش بلق الو ااا نالوا هدمت رام مچ یرلیسج |
 ادخ روهط نیعو یدهر و ضع كتسابارظ» هر وړ نالوا هدنرلفنم سو

 چپ چا مس مپ

 ۱ هدنا ذلا هب دحاروت یارد یایلواو اسا عیج ییعلاو ههیقا ثیحنمو نسرروک

 ددعردنآ دحا ٭ وت ددر د دح ادم آ یم ٭ ےظن نسرول و قرف البو قرفتسم

 زک ۴*۱ ین شب نارازه دصار یکی# تب شی وخ دیدزدقر وتوج ۴# وت "ددرد
 نوجعوک هج##دید دحاردوا نوخ تسندند طاغ # دید دحاردارددع لوحا

 ٭ محه رک دو تسوا هنبهو تسوا همه ٭ےھ رک ماد یمن

 ۴ هلسر نم دحا سس قرفت ال دنعح رول ناربمتب هلجج هکنا نایب ردو#
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 رردق روزی لج دشا وف ( هاسرنم.دجا نیب ترشا رد هدايا

 | نیم لز وك ناعا هانا تغب و هتجاتبنادحو یلاعتو هنا“ قح یھی
 نایب هدنع رک باتک ین راکدىد ززا قرف قنیب یرلاوسر كنالاغت ق حزب ندخاسا

 ترضح یغیدلوا ندتهج هن یرلیونعم داحتاو هلهجو یراقرف مدعو بوروب

 رددنارضاحزاغارج هد هیوننم ب رارروب رسفت ن همرک تب اوبو رب رقت نالوم
 هتسااب عار >نوا هدعطومرب نعد هک طاح هد اک ۰ رب عارح نوا یضرف 8 ن ناک

 لواعارج ل ھ هروصل سسس #ن نارع تروصب دشاب یکی ره دک یونثم « ۱

 هرونویع اما رونروک ددع نوا هدقدالوا دعورولوایرمغ بوبلوا بع كغارجرب

 كنب ر رهندغارچنوا # یکیرهروندرک ناوتن قرف ۹6 یون. هسناوارابعا
 نوچ < یوننم#* رس ههبشو رسکش رداکد نکم كليا قرف ندنرب رب ین رول

 یکشیپ نس هیلباهجوت هنرون كلرلغارجلوا مگنوچ ٭ یکشیب یرآ ی ور سروش
 كعارح نوا هرکی یعد یدلوا ا ارحا هدلوا عارصم نوح اانعم تلوهس یمانعم

 | تدحو هدقدشلوارظن هنن رول نکل رون زوک رب ,افلو راکت هسالوارطن رو 1

 ۲ یزنس )
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 م م طابا دن )ید اع الامن قع 9 نآ ریه نادتتح بانک یوم |

 یرلن دخ ساوخ (ق لای آر د ةف یار نم )هکر دس اونو اقل خ یا الاعت و هناصس هل امالسلا ۱

 || تعیرشپودیک هن رثا كنايلوانالو!یرلثراوو ایدناو بولو یک شروک نح نړوک

 بونم بئانک ےن فک ماغى ەچ نون 6 زرولوا قح لصاورلن دب ترج ر اا
 مدلرا طلعر 0 هیوا تیح ن ۳۹ نکل مدا شید ردقح بانل ریمپ وب 8

 کان نایت چایو بنابر | پوخ هندی اک یرادن ودرک چ یوننم ارز |

 ردیفخ لرش كلروک تبتبا هددوجو ار ززاک ب وخ رواک بد كسر دبا نط د وجو
 زن دارا كنيلاعت قح ندرانآ بولوا نادزپ لط ما کیو او ماظع ءایناوک ءاتساک |

 ردرابقاب هلینافح دوجوو یناف ندنرلم وه وم دوجو رانآاریززا روه هنسنرپ |
  ءاس هلسامح دوحو هدعب رواوا هلبا صحم هان نالوا قلطم رعد هسي | مه دوش |

 هدلاح ینیدلوا سال يح دوخو رو معلم تبع ن ط و توئلوا در هب یدمریس ا

 | یلاعتو كرابت قح هترلف رش ناش كماظع ايدا اذهلف رولوا عاق هدنوعد رها

 | هلفلو | فاح م٥ ین اصوا ع ہم فاسو رر وی وند (هللا ع اطادقف لوس را عطی نم

 كفي رش تیب و و بوایرویب (هللا نوعی ابی لنوعی اب نیل نا) دیا ع رک باتیک
 تیعر ذا تبمرامو ) یخ دو هدننه قلط دوجو قبسا ندنوب یسللصفت یانچم
 لواح + ع لصاد ارد شعلوا قیفح دنر یس دت كنس هع رک تبا (یر هللا نکآو

 ندا كنش کیا ندندیق بونم هما نان هرزوا ومص ۴تسلاحم انها داجاو

 و ویذ نسس هل هظحالم نفی دلوادوجو یرغ ندسیتبعحقلطم دوحو دوخابو

 ییوتاتدشاودی هک یون #9رروبب منم یداحناروصت هرس سدقانالومتربضح |
 نانتسرب تروص نس هکمدام رولوا یکیا رلوا رب بونو بنات لوا9تسرب تروص
 نیر وص فو رش عارصموب نعي ردشلواعقاو دشاب ود نا هد دخل ضعبو
 ةر وصلا تسسح لكد دخ او دوخرلت وب ناک هکر دناوج هنلاوس ل زهدسک نالوا

 هتروص نس هکمادام هر د لوا رپ هللا بونغ بان هکر دنکم هجن سېردراددعتم
 ردلکدهروک هتسسرپتروص زا وب مزیاما رولوا کیا زلوارب وا لامرهب نسرطان

 < یونی دعا رد روکهراذلوا نیب تقیقح بوبلیا اقا نی راهو دوجو هکلب
 بوش بو فلطتس نر فلفتسم ٭ ےس ورم روا

 تفیقح و یدلن روف ندنلاع تروص هکندلوا دعاوهدنروضحو دوهشكن هسک لوا ||
 دنلعتمهروصل | ههح نهو لم یعلا تست الو او اشنا س 1 .یدلیق هط وع هتسابرد ۱

 ید شود EA O اس | کا قوذ هل له نسب نم د وا



 هاو ی
 سیو و ج ج چ وور حرص مس یورو 2 سس م س امر تک اات کس م س سس اس سس اس رج ره حس بک

 E el ا رمازا مالعا EE تم ندرک بلط 1

 | بلط الو مات ندا ما و درد: ا نذر اللا لغ نه تما ۱

 قلخ رکصندنارب , ۶ نا همیادنت هک قلخ یهامدعب یوم ۴ رد هدا یراک دتا ۱

 | ناشن كنآ ن دراما ناشد س ۱ رب تسک نااار ۱46 ىوش رولوا ی ءارایدتا |

 ییاهنرب كر زولوا یح٭ ا 2 انشو|یاجتات < یوم ا رد نارا ا

O ۱ا یوم می یونی  

 5 | هگنوج 6# یوم و | هبلغابلکوکب ولوا ے .بسناک !ییعب مهربو هلا كارما ادوتسد |

 عیوننم*یدلب اعادهزب ویدنک دیشروح ا ددرکارامو دشروخ دش أ

 هد هح + ضعب زاواهراجى ءرمعندعا رج هدماعم لر | ۴ | جرج شمار دوبل

 || رع وطعارچ عع ین رب اتقا یتعم هجری دقت و ردشلواعقاو عارجوا مامرب هراج
 ی اط هزل, لنهروک یآ هدلذم یرت الثم رولواكعد ردمزال یتعلط نباتفا هزب لاح |

 ییاتهام كتفرعم ناعساو ییاتفا كنفيقح الف هکرولوا كعد لصاطار رد ردقوب

 لوا لاج ره هسددلب | بورغ هلا یلاقتنا تالماک دش رم نالوا تم جر هکنوح ۱

 دعلذیم لوا مد یاب سه بولس یار هسا مک یلطعو جرب كتفیقح دیشروخ |

 ردزمتمردنابوامعت قد رودس تراس کندی زال غاز ون اعف هتفا بوتو بام ۱

 يريدفتع ارچزج شماعمرپ دوم :هراچامافرایدیدز اعوطیتیرب باتقآعا چو عمان کل

 دش ره نالوا داشرا الذ دشروخ رک رولوا هلهجوو فب رش تب عم هرزوا |
 نالاق هدهب شب تاع هکردمز ال یدج- اع ارج ر یس هفیاخ لآ ه سوا یدتک لماک ||

 ماقم عاق بولواربتسهندنآ .رلکیلاس نایلوا ضالخ ند هبناسهن تارودک و رلبلاط |

 شی زا دش هکنوج ه6 یوننم# هلواكع درا هن.دبایوشیب هدقحق رطیروب |
 ناموزا دبابیبان 6 یوننم 9 یدنکن دنکو | زوکر ابلصو هکنوج راب ل صو ءدید
 یکمروکی نو دنک ك مر وکی سان لر هکر دکر کت ابر بهز رک ذمیتلاصو كرا لو اراک دابا
 فو لک هکنوح# نیا دین کو تشذگب لک هکنوح هک یونس هيلا هدافا |

 هتشذک لک ۴# بالک زا ےہ باک زا ار لکی ءو ډک یوم یدلوابارخ ننلکو یدک |

 رازلکو لک یتعیزرولو دار نالو ندیالکزرولو ندیک یلکه رکص ندقداوا ۱
 هدرلدا هرکصن دک دا لاقتنا ۱ نالماک ن نادش رع نالوا ِتفرعم راز دش وگو ا ٹک

 دسیا ےک ضیفبحاص ھن ر كن 1نا یذجرارسا ت وقفو نایلح رانا نانلو |مدهاشم ۱

 ردنا ادخنوج هک یوننم ار ززرواب ندنناشنوزرولو ندنس هبکسه ګی اور كلآ
 O ام تاتو هر رها مشچ بک ابع نامت یادخ نو نیعر با

 ۱3 قو
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 یدنکی نک ًاخ یربق كر زو لوا # شد وخ یاهرس رب دندرک وا اخ یوم
 رار دحاص هنشاب نغاربط یرازرع ندنرلعام لاک ینعد رلبدتلبا هش . رزو| یراشاب

 هن ر یامرد ارا ننک درد E شد وخیاحن امر دتند وارد 6 یونتم##

 كنرلردنکی درد لنآ ییعی ردشلوا عفو س د وخ یاهنامر دهد هح عبو رل دروک

 دن رااح یدنک یندرد كابو دات ۶۱ و رف د و ناح یرارشءو ورلد دروک یراذامرد

 شیوخ نا هدرا هح هن ریکددروکنکلفیطا ین عمرلشمر و عم واد در

 نعم هسرولوا یسءتفرهردشلوا عقاو شب وخیاه نامردو شد وخیاج بویلوا

 هدنر رس كن ق؛الخ لوا # یهمشروک سه قوالخ نا یونثم $ ردهدنرب
 لو هناف ندنرازو ۲ یکنا# یهردوخ مشحود زا ارنوخ هدرک دچک یوم  یآر

 یدباشاوالوادج هع رزوایراخر ندنراراک شا ولنا ن اوان دنززوک یتیعی رلشلیا
 درد كا یس هلج ٭ ناغورد سفارف دردزا هلج طب ررنیطتم ن ساعه

 م 8 نامممهو ناهک م هو ناهش مه 5 یوم # دل یدبا هدناغفاو هلان ندنفارفو

 se دردونو راک مهورافصمهورلمآ
 هد هغ رش تاب اوب یلعالا هرس سدق اال وع ترضح قشاعممسو قداصبلاطیا

 ناب هدعاقرب ندتقب رط لاوحا وبدرلپ دلبق هب رک هدنرا نه يا نیکد هیآرب جد
 لا اب هک ر دون هدعاق لواوردمولعم هرالوا هدنس هس رب لع ءاک دش مرک ردرلشمروب

 هفیلخ قجهلوا معاق هن رپ هدسلیا تلحر هباقب راد بواک یم“ *لجا هلعاک دش ر یلاعت
 بوی لاوس ودر دیک فیلخ یرادقم نوک قرق یخدرافشاعو بویقلوا ج رصت
 بودا هجوت هتبناحور كز نعنالوا موح رم بویعد هب هتسک جدران دنا مولعم

 یدتصوراکو راغص نکد هنوک قرف یلاعت هللا داراب ار زرر دنا تراب ز ن رش رق |
 وم دل یارک ئو ھںونلوا هضافا هب وسا یلع هبهلا تاضویف هب یهنتمو ۱

 بحاص هب لج شنا نوجا قلو ا مولعم یلاحیدنک هسکر ههدعب زرروک قرفتسمو
 هدنرر نالوا موح یرللوا قداص قشاعیتح بورب ونیکست رورس نالوا ضیف
 بو دیا بلط ن راشنا یکساو نیر زم یکلوا ںودناوجو تسح یاش یراک دروک
 ترشامم هتسانا یاوعد توشود * رکم ید یس ےھت و رزدا لز هلع یرلف دل وب

 لعاک دش ملا اوجانانلوا ارکد و وروئلوا قرف لطا لا قدا غ تودا

 هباثعم وب ج د هرس سدق ان الوم تر هح ر دلک د ی ولع كد ربغندران الو اه دنس هسوت

 عورمس هناس . یرکدتا لاو س وند ردیک دهع لو هرکص ندا رب تو دیا تراشا

 رایدرورپ
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 | راموط وب **نآر کعدضراموط نیا رکح ەچ یونثم 9۴ یکی لکشكلرلفرح نالوا نیکد
 دض نا مدرک نزا شا #6 Nog كراموطںوا یکح

 دبا شلیا نایع یرماوط ماکحا تافالتخاو ناس یدضو لواندنوب ۶ ناسار

 ردق و حاتحا هلیصفت رارکن

 + نولخ ردارشد وخربزو نتنک #

 نازادعب هک یوم ردنا ناب نکیدلیا كاله هدنولخ نسي دنکرب وزترپ ر زو لوا
 عدس اغا یب ود رزو لوا ید نوک قره ه هرکصن دنا ¥ تسد رد لیدر لح

 ,یدنک. بويا 4د نسی دنکو #* تسربدوح دوجوزا تشک ار شد د وخ یوننم#

 تباصاررض هراب رع ندندسح لاکر ءزترپ رب زو نعي یدلوا صالح ندندوجو
 هداعتسا ید نددناعم دوسحره هش دسح یدلبا لاله یودنک نوحماكا

 لاله خسفن یدنک نوحما عاقل اررض ەن دوسح یلاعت هللا اذایع هکر دمزال
 ردروطسم هدعانم صعب ع وقولا رثک ل اوحا لاما كول ردا راشخا عا

 نالوا هرزوا دنسح هاشم ضعب ورک بولوا هدشمان اشم صوصخا
 لها بودا ظالغ ناعا هلا ع وردو ناتهبو افا هکن نددسح نایلغ هتسک

 نددس> ین راوق لاعنو هناصسقح رولوا عاعساود راردنا دانسا هقح

 رولوازسلدورکو روک # نیلر وسنکیدْسِا نیدلب ینکیدمروک 4م ظذ  هيلقاص
 ندناعا ٭# لزال وا دبا ناوا یرهظم كلالج مس ا کرک

 هب ونعم هصح نالوا هدف رش تب وب اما # رولک نایغطو رفاککلوارشود وز آ
 هلا یدارا توم قداص قشاع نالوا قح قیرط تالاس یرس كت واخو كنعد را

 | هکنوح ی م ردنر اشا هغلوا صالخ ندندبق یمهو د وجو بولوا هد رم

 د<یونثمارابدلو اهاک اندنکمم كرب زو لو اقلخ هکنوج 6# دشءاک اوال معزا قاخ

 تمایق یتسوایر| نم كآن دننبنحوی رازو نیناوءآكملخ ۶# دش هاکتمایف س رک

 ردقلوا هش رزوایربق كنا# وا روکر بدش مجنادنج قلخ هعیونتما۴یدلوا یر
 نا وآروشردنرد هماج ناکو مک یونشم دلوع رفغ جورثک قلخ
 هد ت رر تک لصامطاهدلاحیراق داوا یع ر ن راسابلو یا و ی رحاصندنساغوغ

GAلب اق د رم“ دن ادادخ مهارددعناک هیون م م  o 

 ارزو برعزا 4 یوم ¥ یدراتب هتسک یرمغ ندعح نبراس ی۶ل یدرداص

 یدباشلواعج هلت سانجا یتعب ند درکو یورو ندکر تو برع# درکو یورزو

 (:یولش )



> r ¥ 
ees amano 

 ندب نوجا نعم تلوهس ن نیس يعج میو ینا كوخ ور ا دوت
 عابتارک د نارمما | ناو *<یوننم## یدئلوا ارجا هدناث عارمصم یمانعم یوسبع ۱
 اار هل ییسیعدرک + یوننم ۶ ردکعابنا كنسزرما یرغلواو 3۶ و | ۱
 وتو نو موی ربع نین مفیلخو ئان دلبر ها لاصاوا ۱ یدلبف كراصناو ناوعاو ىدليا كءایبشا كنس نس هلج مالساا هيلع یهبع ۱

 شکندرک لوا هک ربا لوشره#ر شب کب ندرک دښکو e ه هک یونشم ىدعاإ
 5 ره دوتا شکبایهعیوسننم ۴ توطیاهسیازغا دابقناو تعاطااکس بولوا
 و وک ءار نام هدنز نب ۰ از كل هک یونس + لیدر مسا اا تدا لتفاب + ريتا شراد

 لوو دوخت ےب نس قعد هاب وس هر دیسک یزازبم او عهدن ایح ن هکمادام نکل

 اا < وعار ار تساب ل | مربعأت 6 یون ب نا فک كغ دلوا مدهع

 کت تاو اوا نرصواکسلصاطا نیم هی بلط یتموکجو ےکحو قتسا روبی تاو

 تک یاب ن دن حلوا نر | نی هکما دار 6 نکمادی , ي اوٿ نم مرمکات 46 یوبنم

 نساوعدقابلاغو قلهاش# ن نکمالیتسا 9 یوعدیوئم یا راهطو |
 E اکحا ورام وط وا هناا میس ءاکحاو راموط نیا كنا ¥ یوتن »۴ نا

 ررب هد دزو !یسع تماو لایو ٭ مصد تمار وت ناوخرب G0 ۳و 2

 اریر اره دع یوننم# لیقنایپ هقحوهاک یکلالقتسا هدنفالض او قوادرب
A |111 ب ؛ وب هفسشب هعسشب هزمهار ره یزوسو ریذولوا # ادجوا  

 بنات یر ندنیس هدادج ند ۶ ا ندا 37 تبسبت یوم |

 ناتلوا رک ذر زولوا ۱6زب نچ كب , كي وادرک ار یبره د یولنمال ردقوب هفیلحو
av evv 

 رن تفک اد نا !تفک ارا هجره یوم یدلبا از زعر رب یر ره كلارا
 ماو ا .AAS یدد یخ داکوا هسا یدید هن هنن رب ندارم |

 ندارهاریوز رب رر زو # داد رام وط ییوا ار یکی ره یونٹ یدیدنساس

 وو ر د دضین ره یون ۴# یدرب وراموطررب هرزواح ورشم هجو هغ .رره |
 كراموط یکتا نوا ییعب یدنا یدض كنالواهدنر لوا یدا رم كنب رب ره #* دار ۱

 هل لراموطل !وا# فلت دب اه راموطنآنام ی ونثم لیدی ادض هنب رب رب نومصم

  هفلنداب ۵ فال اناناهفرح لش وهه 6 یوننمالع یدیا فاتخ هنن ر رب نم

 ۱ ۷# هر ناهت كس ف  یونشم # یدلیا بود 5 یراریما | ۱

 ۱ نيد ار نر ره تفک ¥ یوم یدلبا مالک قوس مه ر يک ر ررب "1 ۱
 : ا ak دڳ یون 2 هکی دد بودبا تبصو هن رب , ره یوببع ۱

o 
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 ار نا نان سااسک رد ¥ درد E OREN نوح دود ن وو
 أ

 ناعتا نار سد# ناهجناعسآ یامرفراک + ناع تیالورد تشاهناعاک # درک
 تولوا ا ا یدک | ٭ اف دامن E خرج نرو # اباد دوز

 زدی ونعم ید ج وز ماعم هلغلوا یوتعم ییاسا موروردپگ الف قراوط سوبح
 ماقم نوح: ماع ن الوا دوجو لوصا لصاو خابا "هناش نیمزو ناعمآ اذهلف |
1 

 ۱ ۹<یونشم هکمرور وتوا هدنراوج برف كمالسلا هلعیسع هرکصن دمت ىزا |

 ۱ ولع یانعم ماعلوا تولوا تیاهت هب ییفس داعو سد ردخاورا |

 ۱ مراچ نام" او هک رارزوس تو دنا( ناس جورغ رازسا ندنناش ]رب زو انالوم ترضح م

 r نوح یرات خرچ رب زای ونشا هک دارا ات | هتویعح

 اج ۶ بطع ز دو ام رد موس نم ی ءوننم ۴ ېک طبخ ارا كلفت

 چەن دایی و ی درد رد هادساعم تجزو e ر 0 مک« هدنطعو

 حاورا تار ام دعم ی ند هنسانعم قوا | لاله ندبات ی یچ درد باطغعو زولک :

 هدمج ران * 1 نیعا حورع اسال وا ۳۵ طو هرزو| یی د لؤ ا ناب :

 بولوا dd هالا هدر لس او دیوار یک مخو بلح

 ۳3 1 یراهب یونثم 0 ت اکمال 2 ۳ 1 لاب رپ

 4( ییچس د رعش ال« ردهدنرزوا نیمراج ناعتآ یسعیولهب # نیمراح ناعتازارفرب
 هناخافشرد ما هتفاب اش كلمو هدشد وخزا یاو #ما هتفادا دخت هرادخ قیفوتب نم

 زارطاخ 3 ما تقام اشو قاش تب رش مأ هدروح # خیس تسدزا سدقآ ح ور

 هک یسعو قوذ##م اهتفابا اوددردر اهدماراکت رس د صالح مرزا لدورایعا تن

 :زارک د ماکو تیما هتفءادک ش د وردنم تلاصو زا دسر نیطالس تسد ناد

 رظسم تسون # ما | هتفار أ روح اراھجودرھ مہ کھ | ارح تسال ناهحو دره

 لب یس اه هو یودرفو کنج تخررک هات سودر دو نج

 ۴ ما هتفااهح امن څخ ر لایک # سرة امنا جر

 ادج ادجارربما كيره رر زو نتخاس دهع لو
 ی

 یا افو یدنهع لو هقشپ دعشپ یارب ره كرما یکنانواندنا قبس یرک ذو زو

 نالوا لطم هبشتف یرلبلاط یلاعتو هناهشقحت قدارص بلاط ئا ردگندز زود

 ۱ ید هلبا دیلت الاو هلنا قیفرو نرف نمیف وتو تیاده نودنآ طفح ندن دلمف ۱

 | لوا هرکصندنآ * دوار نارمنآیاهگناو یون ¥ شرولوارن؟روک |

 0 یزرما ) ۱
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 دع هوا

 هک وند هل و یدربو زاوا ندورجا رب زو لوا # داد زاوا نوردنا زاربز و نآ
 نوسلوا مولعم ول هرسندنب راد سم یاد اب مول عم نا مزا نادن راک یو نشم

 بلا هلم یس» تر ها مایا ا وو
 عیهج # درف ش اب ناشی وخو نارا همه رک هک یونشم  هکیدلیا مالعا هل وناکب
 االو:ترضح هجرکا تیاده قیرط بلاط یا لوا ادحو درف ندانرقاونارا

 تقیقح اهاردبا تب اکح نفیدلوا عقاو هباراصت موق ندشناج رب زو یراتفکووب

 قدرط هک رارروب نا هنعسنایلدا عاغسا قح مالک هلا لوڌ عع” ندنزو

 موق هکلبندن ابحاو ناراب نالوااوهلها هکر دم زال بلاط نالوا هداونمدق هح

 اعوع ند هناسفن رطاوخو تولوا عطفنم انطاب و و ارهاط ندنافلعت و اره رفاو هلسفو

 یدتاربزو لوا هرزوارو نه قست سپ هیلبا تلرع بواوا درف هدّتح بلطبو

 3 نیشناهت نکراولدردیوردیوننم هکیدید ید ینواکب یس#تیریضح
 هلا عاطنا ندعلخیولوا هح وتم رار اعاد عد رول وا اهن هلا هراولد ی زول

 مهشد وخ دوجو زو +<یوننم ل لوا نیشن امت بو دبا هیلخګ یکبلق نداوسامو
 هلن تاذلا ةد دحا لح عد هلا تلرغو تولخ خښ د ندک دوحوو دنک و #ن رک نولخ

 د یونثم ۶ لیق راتخا قیتح تولخبولوا صالخ ندنیننئادن و تیانا دق

 < یونثم ردقوب روتسد هراتفک هر <ص ندعس و تسنراتفک "یروسد نزا دعب

 ردف وب وا شيا م د هللا لاق و لیق هر ؟صز رس 7۴ تسدن راک ع وکو تفک اب ن زادعب

 3۶ ما هد ره نه ناتسودیا عادولا دک یونثم ار دعشلو تب دحارح ف فرغتسمار ز

 اوتو نا لبق اوت وم ںوراو نل ماف ردناانف نعد هد ص هکر اتسودیاعادولا

 مراح كلذ ییاپسا## ما هدراو كلف مراحرب تخر دڳ یون مشلو نس هر

 ز وس ول ممشلیا حج و رع هتفیفمح ج رادمن الو ند هعب را ا سه نعد مشعل هرزوا

 عم راو كینره هک رد هلب راتعا ید داوا هدمراح تلف لر اسعترضح

 ردن رابع ند هبت مواعو راعشا ییلوا بیرو هنس هرم ك ین لوا ندنتهج
 نري مالسلا هلع یسع وو وج هدنس همان ادتا هرس س دو دلو ناطلس»

 RES نرب نآ هک دتشاب هند ر ناعآ ر هکلب دشاب دف رب : تر ووص ناتیتعشزا

 ماحبك ات قسهزاو رورغزاوشكاب 46 مظن ¥ تسادختافصو راونا نامنآنآو

 تخر # یسومزارذکبواهمکلفرب :#یسبع نوچ یارب نترخیب ۶# یتسمدسریمو
 هک #دوبک خرح نامآ ن رهن %3 نیبار هم لاج ناخ ی نیه ش 0 ایس اار لد

 تس عم وح نا تسوا ا هک ناعم” نا , لب دودزو را زا تنه نادش

٥۹ ( 
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 :E مو ولع اع ماہ یدعا( نولفاغلا مه كواو

 | رد رهناشولخو هعموص لزابدناو ایلواوافصاو نینمموایقتاو هکمالم یولع ماع
 عیج لصالایناماررولاق مورحم ندجورع هولع مامرانالوا یراع نداومنو 3
 لوزن هبیلفس ماع نوح ا لاک بلط بونلوا قلخ رهاطو كاپ هدنرطف ءادتپا حاورا

 ندلوب و رلیدلوا ثولم بولوا هتف رف هن ذیاذل كتعیبط ملاعوت یسبضعب 4
 هنادوهم « اولاف م السالاهر طق لع دلو ی E لاتا5راىدلاق

 | دور سا وا مس > وب < ی سل راتفکز اه هن اس و هنا بو

 هک اخ یدلبا تاد # رولک ن ا6 زر , ەچ قاب هدوا وب # رولک ناج

 ۶# رواکندقحنب ولوا ع رظن لها ر ر وکن شور # رثا ید ا روھ ندک اخ رظن
 مط لکرظن بحاصیا هکلب نس # ر ه۳ رولو اتا ندعم رفسر دیا ندکاخ نوچ
 یدرو تا *رولوا ناجو مسجاکآتا رولوا ناوبح ٌهمعط نوج #ر ولک ناویج
 ناوبح حور لوارولوا ناسنا همط نوح #رولک هناسنا هم سبناقوتابا
 رواوالصاو همدا نوح# رولکنارپاب و تسد ی هفلوالصاو ناسلا ۶ رولواهناح

 3۶ رولکناطلغ یکولول بولوا ناسنا ند هفطن لوا **رولوا لصاحأک ادوصقم

 لوا تولوا یاسا حورس × رولواناحو مسج هناسنا رولوا ناسا هفطن لوا

 نوصعبدلر ۱ * ندق الخندسکلوا ندقالطا مع لوا # ر واک ناجرتروص

 0ف رسو لاک بسک رولک مکنوح دلاع ون ر ولک ن الات هب هب دول شو هرذ

 یدلوا لوا هی نادل نم نوح »۴ رولک نادانردک نادا مدب مد هس رولوازجا

 | ردیلاخندتفرعم نوچ * رولک نارمج روناجر لوا هدنک و ارظن لها# هبقفیا مع

 مکنوج ۶# رولک نایرعردیکن اب رعهد :هصرعوب نامز رهو ا## ردیلافو لیقوشیلاح
 ۷# رولک نالیاکس e د مدع هند وجو أ ۴ ےک یاب 1اع یدلوا هتد

 #رولكناونع للا ن لییایلو اوایدناوب ا و تابا وسام هک اپ تال وا
 یبدھع ییدہاات مکلوا ر دکر شم # نیم ز وکر ,اهندحو لوا ینتانا ل رکو

 یسهرطق ۳ مکنوج ٭ ابلاط ردقوب ییاناپ ناشنیب یولع و لب . ¥ رولکنا

 نس نبا یونثم ل یناعس قداص قشاعیا یدعا ٭ رولک ناب یب یابرد
 ماع ن آے وک اب یونثم 2۳: نکل غوط نانا رزوسیهلاو #امكلد رادنناداپ

 مهد ییماع كن ەصق لواورک وار هصق
 ا یو

 د(تولخ ضفرزا نادصر_زو ندرک دیمون ۷

 دک یوننم ردهدنناس ىس ملا شسودأمو دم اات ندنکوت تولخین زاد مر زو

 ( نآ )



 ا

 أ

1 
۱ 
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 رغ سب ابو قمر نت بنر ره تا سالا بارم ا

 هنلع اذخ تو دعم قص ناولو انسا ماخ ترضح ح وتفرپ ح ورماف» ۱ ۱

 تووا 3 اودا هلا ولخو ماقم د یسرکو یدلوآ قالا هللا ت اولصنم
 ماقم ج ناعشاو اس | ح اورا ماعم 0 ا !عساو لاسر حاورا ما E ناعا 8

 ناعناو داهز ارور امت موس ناعساو اقرع حاورا ماقم مراهچ ناعمآوایلوا حاورا
 جد عد را میابطو یدلوا ¿ن نيمو حاورا ماعم لوا نام” او دام ع حاورا ماقم مود مود

EONبو  eهر ۳  e:و  

۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ّک یو لزات دام e باب ر رارسا بقارو نا جار
 ندلاعوب رارکت بودنالصاح نیر الاکودنک با بلاق ةطناو بولوا راوس هبلاق
 سرب را هنن رالواما چ و کتی وجتو وا لصاو هنبرلتوا ماقم بودا حورع

 رب زرلوا کم شرت هدفدلوا ما هرب اد سدرولوا مام یربس و .هكن ربره

 ۱ نددعسل بنا رھ ê E د هلو الصاو هوا ماقم یدنک کر ه ه هکر دلوا رت

 |هغلو ال ان هنلواماقم هک هوا مولعمامارار دا جور رعدنرامافمو دنک ییایرا کت + ررر

۱ 
۱ 

 دادعتسا كود: :ک نکل MAR تو: ره هلن ماع نکو لس هلغمالو ارد او

 ی ؟ردنرابعندناقلواهدنامهارورلعدرداکدن هکمكمکب وراباندنماقمنالوا یسالزا

 یورو ردهلواناعارا اک ی وز هیلناتفرافم مدام اتم ھ

 هوز وا تولسا وب بد ردهب هبن 9 ناما یورع لی هلبا تقرافم ندندانع ماعم
 ۱ نددنماقمودنک ک سکر هسد رد ول طم كم اج ورعهنب راماعم یدنکج اورا هلج

 | رظن هتفیفح هح رک اردفح هاو ایلواماقمنانلوارک ذ تشک زابو حورعردشع |تفرافم

 ]و شک کر یک لو برد شح یدمادشت و ی اه هساوا

 ۱ | عوحر هانم | ماعم م رس هژ وا هار اه سد بویلوا رداق دغل وا هدیس ر هثلوا ماعم

 | ەلىم نق ره ند هیلفس بتا ره یساو امو ماقم كنابلوا ردات هجورع هلو اناعاو

 ِ مهاجم انا اونذکو ورنک نذلاو) ییاعت لاا ردنا رارف NU دسر دنالوزت

 شذ و هدن الوش ىدا (طايخلا مس فلاب ج هن :انولخ دن الوءاتسلاباوبا

 ۱ | رهیعا تففاوم هیالوا نالوا ایسنا ث.داوو تعب اتمو قیدصتی اسا هکر هدنار

 | ردبنداید ندعاهب هکلب ناوی نعد هنسد عدآ هر وص هحرک |لذاراهل وقعوا

 | ام نوهعشال بولق ےھل سکالاو نتا نم ارثک ےہ هلا [رذدعل) یاعت لاقاک

 | لصا مهلب هما اب ا نو ا با او ور سم نادا ھلو !
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 ردقبطل رهو ج حور یدعا راشی دردو یربس كفلوا ندنراسد یولهم كمدآ

 1 تس

  ندینارو *دبزلوا یاعتولرا و

 | قداصبلاط يا 1 YH او یماسجا ابتا رهندیناطدردو یچجاورا ملاعبنا ره

 ۱ ۲ رواج دال ردو مدا ينارون هدير هکر ریدران دیا رابیتعا سقنا هدا وب

 یونثم مکتن ردجور مما ماع هکلب ودندرحا للغ بویلوا میسسةنو یر لباقو |
۱ 

۱ 
 أ

 N هوم تب روت نزناجو وتو قب رس

O بدیم HINE NE و ۱ 

 : 4 هتک وب " دین بوی از ام هرز زهوجلا

 كناو وب ت ن دنالاقهیب ند هصالخو هدیز لو وبا ۱ ۱
 1 ایلوا حافرا ندنیبس دیس باو ایا حاورا ندٌّمس هم ه راو لسر حاورا ندّیسهبع

 ننس مس كي او داهز جاورا ندنسهیم لاو تفرعملها ح اورا ندیس هب كياو

 | .تعیبط ندا هیقاب ندناو بو دبا قلخ یتنموم حاورا ندنس هی كناو دابعجاورا
 ۱ ندنس هيم او یا تعیبطندنس هب كناو ییاوهتعیبط ندنس هیعب كياو یا

 بولساو بودبا ناخ هکالم هت هجن هلبا ح وررهو یدلبا قلخیکاخ تعیط
 یرج لباق بولوا فکر هوجر . ید مسج سپ یداواماع مع تادرفم هرزوا |

 مست لاع كلذک ناکا ذافر دمج ق ا مع هکلب یاس هال ماعو رديشعنو

 پب ارو مابسحا 6 لابعد یح هک لوا مولعم یدجا یدلوا موسلعم ید

 ۲ || پویا رظد هدرد نکوح هند روب نر هوج هدکجدلبد دا , یياسحا ۰

 یشرع ندنس هصالخو هدب ز درد لوا س یدلک هشوج بو را ینالط درد لوا

 ندنس هبقب لاو مهنا ندنس هی كل او "یسرک ندنس هیقبكناو یدنارب
 نام" او مراجنابساو e نامس "و منش نا 1 هرزوا بواساوپ ند هیه هب و

 با یصتعو اوه ربصتعو شنارصنعو لوا ناع “او مود ي نامو موس

 ټادرعم سپ يدلوا ما يد بالم اع تادرفم بو دبا قیلخ یک اخر صنچو

 كلب تادرفمع وچ بولوا د دع ترڊ نوا جدكلم تادرفمو تردنوا نکا

 لوا هلغلوا ناویخو تابنو ندعمیخد بک مو یدلوا ددع هرکس یرک توکلمو
 | ددع حوا پک رمو زکس ییرکب ید یکه فورح کالذک یدلواددعح واید |

 جام مایسچا بام هلبا حاورا بارم هکنوج سرد فرج و لعقو مسا هکیدلوا |

PEA 
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ERE 
 ءارسا نالوا هدسدق مع لامج بولوا نح ندسات ْنیعا هزرول زره تارا هک رولوا ۱

 بنام ییاخا لنهرول رم هینس هبت ره سو ردیماق را دعسهکرد هبت مھر ند هلا ۱

 ندرانآ یشرب بودبا هدهاشم اها خزودو تنج بودبا رظن هنس هلجج كږوجو

 || نورفنائوارکذ نار قشاع یا سیر درلبوعگندرایغارلذا نکلرلوا بوس
 هدناهحوب ردرلب رق۰ هلا الو برق هکلب تولوا برقم هللا تقاسم نرق
 روز یساک دنزكرلنار درلب رقم هو ایج د هدناهجلوارهسبا نود رقم هلهجو
 ردررضاح نررابهنور درل اغ نوک و ب هنو ردرلکیدزن نرابهنوردر رو د ن وکو  هنردشرع

 مشچ كنآ هکردلوا برقعسب زرد همی وا یخدنیراب راهسیا هج نوکو ب نصب
 | ننی رکو نداص ییا ا سر د رقه لف وقت تم ین

 كقشاعنایلباهدهاشمیرادنا را لاج یا *دداقحقفاومرا نالواقنا هلادرد

 یمالکكربغ هش وک نایلدا عاعسا نیاطتسم باطخ لاو رون روکر بغ هنزوک

 داش هل ربغ كنآ قشاع لوا حه هنلواتراشب هلبب رق ك لآ هک هةشاعلوشیمرولک

 تمابق لوه بولوا هاک [ ندروصز اوا هک دنسک لوشیم رولوا برقم تا یرولوا

 یدعا هلو هتعشآ نا تج مع د وخایو هشربا خزود دوداک او هلبق ل ونشمیآ

 سو هدندحو رانا نکیالامالام هلا قلخو هدنزنک ناهج یلکودو |اعقلخنوکوا
 عاوناہد ےعد راد لاعقلخ ید نراب تولوا هدقا غتسا تشتئاو تداالب هدشدجحا

 | کرعش و۴ ردراقرعو تالنسم هدناذلا تیدحا "یی راب رقمو قرغتسمهب یهلا معن

 قاتشم تسدوصتموت لصو نازک ار عمه تس مارح تا صو یب روحو تشهب
 هضور لها دنناشا هاسر زب یب وطرب هباس تماقز یزادنارب رک تمایق# اریلجت
 سودرفرهسفراعلدزوسدنک #مدره ولج داغ تنحرد هنرک تلایخ#ار یب وط
 ندیاوهدایرساد وس نک # فراعلدرد دین کنن درکفوین د مع ۴ ارلیعا

 ندنیم«سنح)رفاک انسالاهرسهللا سدقانالومترضح ق داصقشاعیا##ارین دو

 بتا مو رابدروستراشا هحاورا بتا رم بول درلدنک هيلع بناحایلو اوایس او یدلک

 أ فشک بابرا هک لبق شود كشوه شود تكسرتبسا كاب رد هلهحوت حاورا

 رهاوخ راک درو رب قلاخو راتګ دحوم لوا هک هوا مولعم یدعارارروس هندوهشو
 رهوجرب یکیدلباداجما لوا هدک دلباقلعت یس هبازاتدارا هنتفلخ كلاعنالواضارعاو

 یعاسجاو حاورا ماع مکیدلید یلاعتو هنا قح سپ زرید ل وارهوج کا هکیدبا

 ۱ هک هنس لوشسپ یدلک هشوج بوب رارهوح بوبا رظن هرهوج لوا هیلباقلخ

 دردمک هنس لوشو یدلکهروهط یک دنق *هدیز یدبایس هصالخ كروب نعرهوج

 تو ون مس



3 Ab 

 ۳۳ تح نبض را عبس ا اهلشنا ض ی در رالاا اچ اا غ

 ۱ معو غرفقر نيج“ نماهل جرح سلبا دنج سبح عضوم وهو نيج“ ىلا اب
 ريبج ندعس بهذ هیلاو ذيل مو باسل كالهلا اهتفرعل سالبادنج تح عضوبو |

 | هکر دلوقنم ندیلع هرزوا یتزو لیلعفیخد نیبلعو (سبلبا دنج تح نيمه« لاق
 دوخاو یعسا كنمافم نالوا هد هعیاس ءایس كل عازفد تایل ء|لص ردندولع

 | تاتک نویلعام كب ردا امو نیبلع قارارپ الا باتک نا)یلاعت ناقاکردبتامخ ناود

 | لج ردراوی امالعكلراربارک رارروبپ زارا دیعس وبا (نورفلا دهشیموقر |
 ظوفح هللا ق> قیفوت «دهللا ةعاطو موصحم ها قح تصع ندناف]اخرک ردندنامالع

 | هافعضو هبلوایذ ًاتمندنایسیرب ندداحاو هیع اهدیجرید رف ج” ندقولخبولوا

 هلج ںولہ یح من نالوا ه ودنک هدلاوحا عیجو هیلبا تجرم ممفعض لجال

 ین فی رس عرش هک هنسک لوش یتعم لصاح سب هروک ناصقنو زج هدلاعفا
 || ندنلادع دح هلکجا باکترا یلیاذر لامعایکیدتنا مکح هداسف ید لقع بودبا
 دنع یدعا رولوا نیم »لاین نوتکع لاعا بولوا ندراخ هتسک لوا هیلبا حورخ

 هقبطسوبح هرول زم بت رم بابرا هکر د هت معرب نددوجو نيج“ قیقلا لها
 تایح هدنرزوا كهايس كنس رب ضرالا تع الثم بولوا دیقمو سوبحم هد هلطم

 ضارعایجد هدرا نوطب هسردبا تکرح هلهج و هلا هونا و ترک لاک براقعو

 تعبط تاکردو راردن فحزو عدل بو دنا لثع هنتروصبراقعو تایحهدسافلامجا

 هروب نم هیلقس کرد و ژرولواریعس ناذع قعسمو ریقحو لیلذ هد هلم ةيلفس

 لاتا كراج نعي ردشلرب وربخ هلبا ىع رک ل وق موق ممباتک هلغاو اراش لاعا ناوبد
 | ردراو موق رم باتک شقتنم هلا لفاسا رورشو لبازر تاثیههدلع نالواهبوتکم

 تاکلمو هینارو سوفن تایهو هنسح لاعاروصیند لنادعسوراراو ردکعد
 ندنتهح هجرد عافتراوولع نیلعوردهدنلعهسد اهن رهنالواه ونکمندنز هلضاو

 رداقو قح ترضح۶ هتن ر دیس هطاصلاعاناوند رح بایراهک ردنیحم لباقم

 لوش نییلع ماقم نعي ردشمریو رخ ود نورما هدهشب موق رم بانک قلطم
 لاتا روص نالوا هموق مندیناس ارصنعو یوام "مرج كز ادعس و رار | هک رد لحم
 رانا هکر رولوارمامهدرو رهلحمایلواصاوخنالواندیناذ دیحوت لها بولبزاب

 نالوا یکم ندسوفن تافص نرد تع( مہ هد نل رازالانا یلاعت لاقو) ردرلب رقم
 رقتسهو سلاح هدنرزوا كرارا لوش نزلا لاد هلاعفاو تافص نانح رارباوابقنا

 ( هک رولوا (



 خراب ۳-۲ RR E از ز € یوتملرون ۳ ناسآو
 هددراع ممل وا 3۴ شد س ؛ناجو سب ردو ادر ید یونشم ٤ هاچ یسنجیدنک

 كییعُشرک او دبعسر کالج ن دغ دف تیوب راچوایراپ ؛ایرلب ءاحوروراجوا

 هدابندراک ایلواو اینا یعب ردب رابع رعو دصق نالواهدراکرب رهو یرلب :ورجرابیخا

 هدهبورخا لا هرثو هتسفو هلهجو اکو يراتخا هدنرخآ روماو یربج
 هساوخ (ه)قلخ ال بسم لکف) هکر د و ثعایوغلو یراتتخا هدي وبند رکو یربج |

 هسد اهبرهردعج الوا ی يدش د وخ اب و یبدیعس یاوراهدهاازعو لازا لزاكن ره

eبودبا زاور هبناح لوا جد یی ورج رایتخا خ ریو هکر ته  

 | تکرج ورادا ورايا بودن مدقن : دک الیم حور لوا ندنلک هلعف یورج یداییحا

 اضقرس اردا تبع هحور ید یورچ رابتخا بو دبا تع زع هناج یسنجو
 لح یم لج كج اورا سیرولوانانب ینلک الک هتسلاو ناربحالمعلوقع,دردقو
 ِ نوجا ب اوج اک ا هرس سف اال الود ترضح مسروند ردیمراشمالک نددحاو

 ۱ یمنچلنیج ههکنوج رفاک 8 دندمآ نیم سنجنوج-نارفاک هیون زررویپ
 نیما شوخ هايد نچ ءان کا | دن دما نیبآ سوخ اراد نج د هک یونثم# راداک

 ا ه هیاسفت تایهتتمو هبوبند تادلنالوا 3 راتلصوم هلکلک ندران یعب راب دل
 || ترخاییابندورابدلواقمم هخزو د نالوا یراسنج و لصا هرخالاب بولواصب رح
 | <یوبنم ره اکلا ذدجو نموا نج اییدل )مالسلا هیلع لاقاکرلیدتب ارا تخا هی دزوا

 ۱ رلپ دلو انییلعس رج هک اا او ولصا ےھہل عانا اما ید ییلع سنچنوجایبنا

 | دوجاو هلیلع بناب ندلدو ناب# دندش لدو ناچ نیبلع یو يونثم#
 | یاوهوجو نالوج هت دجاراوج برقو توربجماقم بو دیک هنبناج لدو ناچ نییلع
 بولو اهنانچم نادنزو سپج هک ر دند *«لیعف نزور نيج “رل دتا ناریل هناکم۷

 ندنیفصوو ر د تیل هکر دهدوجومهدحاو تاعقجنا بول وی نوتلعارب زردفصت |
 ۱1 رب ز یربدلبعل هلب انی باک نکا هنسبانعم قضی اج کردشم والم هتي

 هکر دهرگر ب هدنتلا رب تاق یدب نی ے* سد ردلاوج او لاوقاو لاعفاو لامع | سج
 ساو نچ هک ردریش ناوب.د نیس ۾ دقاشک ریست و راشعد ردراخ باک عطوم ۱

 لاعت لاقاک ردشلبا نو دت د! یاعتو هناصس نج ینس هس لاعا كنورفکو نیطایشو
 روطبیم باکیا (موق رم باک نیجمهام كر دا امو نيچ نا راجملاباک نا)
 هلهجوو هدب وب رفت هبفریخ ال هنا هارنم اعیعموا نیلمثلا ٠ نوترجملالاالا ماج

mn4 انفال رخ ال باک لا يه لو نیر نانو  
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 بويا فرغ هر هو ی لانعا ییوزعتراتخا ندتفب دل وا بش مھ هدتعدتطو سفت |

 نسرغآناتتخا ندا ونو لاذتما هرخاوا نونو نسر ولو ایر دجتهدر وما | هاوعموت ۱

 یا ناهز د تنطیش و د رد روب دوخ دادعر دک دل ؛ازدردا ەن لورا ةد

 هوان نددکیربخ هل وقه ول یدابع هلج ندناشخاو فا لاک لاعت و هراس قح |

 ڊا ورص ن ؟ ناو ست دفق ةا هر نآ چ تای اسم نل را دیس ةد رهنما

AE AREN ۰ Eور  

geةاتسا زال 7 ۳ قوت یایلخز  

 هزومآ نالوهقلعتم هن دوترخ آی و یربجت هدنشیا لوآ و درد دخ و 1

| 

 | زداقیآ # روآ ترضخ ن دن هعناعد ویز ارح افق ید زا ما هدم زاب انام تس
 زا م هر ول تىاتغزاات# ن ا لات وا ی اح مج امد ردنوادخورکو ۱

 ی ی نیر ارات و یی “و ناظل د # ی رور مددت , هش داب وتو شور د#انصو

 هلجو شب مرخ *اننر تامتاحو یراز تساهد روا تاج هبعک نی دن یورک تا
 تسا ل ضف یهشدهدنن را ودها اورام تاحاحر اوآر دوخ لضف را تاد تادا

 1 جا د یون لت قمی و لیقهبلاطیا یادع اه۶اعدلاعماس ا و جیاوخا یض اقا # ۱

 | نداد قغف ردرلد بخت هدتشدا اندام سا ملک طقوع های دنا ریخت ی دراکرد ا

 ا هدنتشیاترخآهنسب ارز فاک 99 دنا ی ربحت یقعراکر د نارف اک ی وتشمل درلغزاف

 تااظ E توانا قلفت هد یاد یرلاضتعاهرزوا تیلک غف ردرارمخ |

 التسلاو وولضاا مهيلع انا 8 را تخ یتعراک ارایدن 6 یوتنم لء ردرالک دبغازو

 یشاابند هرللهاح# راشخنا ییدزاکارت الها: یوتن ر درا دخ ا یشا یقع

 هب ورخاروهانرلد و ورخ ناتسختا تولواهللادت ی نعقفوم الواوا سنا ی ردولفا

 لالاع و هراس ی قّح هل وا ی ندا درعا تاو دنا قره هر هتل د لاعاو

 ۱ دا تاشلا ةرورضلات هتد لسا لکا م نکال ننراحو ییطع |

 ۱ مل هزاسد یلاتعتو هناصسقح هتسالوا لایه شر افتلا مال ع نوت سو

 ۰ 2 تور و ربخ ندشتساتف:نزاسهنف مو انسندو 7 بعاو
 ¦ لند ایند یساتصرو ناب نفتداوا هطتانض لاعا نالوا ق لوت ۳ تالاف

۱ 

 ۱ 8 ۳ قاسشلوا یه ند هنابند هک و ری ردنتعتا نا ؟و دن اغ اطمن

 بوکج ترمسعمدکت ادت هنرغنارعآ الاهجو رافک اما راردرخراف نداتنوازروسح
 راتګ ها رلیدنک هن ون دزومآ تولوا نادوکو زندنرخا هاکهروک رو مظع ل

 ( ناساو )
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 | ةنناع» ىت وا ةه: ر  نالواهدکد نک لجو و ا ریز ضمروتوا واوا ۱
 بواد تاک رج اعسپ 8 اوج اعا نکم یھ زاوا ج 6 یونشم هک دکد تا
 ارز *:نازجاع یدوخ عبطدوبن هکناز 6 یوننم## هيلا كلکنهرس ربع

 . یاه- نردد تسد ی ودنک, ینعب ردلکد كا كلک:هرس ییوخو عطرا رجاع

 هنلاح یدنک فراع نروک دیقم هدنفشع ربضزو كلمت ءو یناف هدیهلاتبشمد و
 یناحور هصح هد هش رشتاباوب ورواو ایر ندنءالمونعط هرلبریغ بولوالوغشء |

 لاعو قرفت-م هدتبدحارو تدحو یابرد یناسنا حوردک ر دوب یارون "هرهبو
 هدنوسان ماعورفس هدیلاومو رصانع ةت مع نو افراعم بسک ن .کنادا ازآندن وکت
 رفس ندس ول رزاوجبرق هرورضلاب هدقدئلوا رها ندراحتالء نوع وا رفته

 هتسب هلا هعوتم عاضواعاوتا نکیاهددب رج و ق الطابو دا رذکن د هفلتخ ا فو

 ناکنهرسوذ ردلکدكهاکمارآكنسل مو یدارغواهک هل زمر رهوبولوادیقمو

 لوزن هنوسان ماع ةرخالاب بوریدتبا تکرحورسسیور هلکوم هکنالم یک هاش
 یهاوئو یماوا ود لف تعجر هب یصا نطو بویکارارفیخد هدلامونهدک دا
 ندرک هن رنز یربجواضر ك یاعقو هنا قح بولوا لکوم هرزوا یرلکنهرمم
 یرولوا یلاخن دزا دکو زوسو زابنو هجوت ځه قداصقش اعنروک دیقمو هتسب نتعاطا
 نب راک كرلبریغ بوبق ییشیایدنکن کشمزسوکز وب ےظعراک ر یک ك وبه ودنکو
 یهراما سفن ناکنهرس هساوفو ساوحو هنساضعاو حراوج و ینرولوالوغشء
 هار هثسک نالو اروبح هح ب اجیرولو ارد اق هکمر دلو د ندقح قي رط بو دب اطلسم
 ند هکنوچ و کم نی یعواربجوت نوجد یونثم ل حور ےب ی دعای رولو |مزاع هیس
 نس نمروک یرارساوبهدنربج كهللارابجوراهقوقلطلعافلوا هدکنضنیدنک

 4<یونثم# هلل وس فاذکو فالود مهورکمو روبن نم نسرلب یهارک |یانعمو
 لد روک یترابجتقیفحو بولب ر داعم هن قحر بجرک او##وک دید ناشد نیب یمهرو
 هکر د بغ اماردراشعد ناشن هقشاع نغم هاوعد نق یاش كلکمروک هسا

 ره ند هیناسفنتاذلو هب ویند روما #نادتنسلیم هک یراکنارهرد یون
 قبب یمه اردوختردق ٭ یون ر دراولیماک | هدکتعط كنسیهدشیالوا

 هکسفنیدنکو نر هلاوح ءربج نسرروک ن ایع یکتردق یدنکه دشیالوا#نایع
 هک یراک نآرهرد<یونم )۶ نسر دنا لابقا هرخ فتو نسربد مدتا ن بودیادانسا
 كسفنو تعط هک هد هنس س لاعاو هثس>-لاعفا لوشاما ۴ تساوخ و یتلیم

 * تسادخزا نیک یدش یربج نار دنا یونشم ر ذق وب یبحو تفلاو ی سیم

) ٠ ( 
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 راد نر مچ تبولوا اشا هلا ی اهس قشعو ی هکر کره ست ۱۱

 یدرد الاو ردبا مهف لوا نسانعم یار دکع دهنربح هلاراتخا دسرولوا نار

 رادیبهک میکر هر تدردرپ رت ادیب وا هک ر ه 6 یوننم هک ارز نوسلی هن نایلوا
 لالح تب لی الاعد و هز اس ىح عا ردهدانز ند هلج جد یدردكیاردرت

 تفص یر الاع و هراس قح نالوا روم ییرصب "هدیدوره نه یو هل یلاجو

 دالادا بولواهداز یدرذد هلکع | دشاعم یردقواضق رتسو هدهاشم نیر رابح

 رولوا ناسل لکبو دنا كرت یلادجو ثح و لاقو لیقو زاوایراطترنک هنتدحو
 | اناوهطاب مکلعاانا ) مالسلا هبلعلاقاک نلربا ندنلاحلکوکو ع وشخو عوضخو
 كن الاعتو هناحسقحرک رهو##رتدرزخرو"» هاکاوارک ره یون م هللا نم کیشخا

 ۱ وادی وا ی ردر درز یو کک ارد هاگ ندب ی

 ۱ كسب ارتقابولوا بوتعب * نسرهلوانامردلباق ینا لی رخآ٭ نسزیلو |نارابهل
 ۱ تکو دزد ار 2 3۶ نس نیل وا ناعتک فسوب توی ربات # نیک ی حح

 دناعم وز هات دفرصرجیا ید ارد رادقم قله اک اتاصوو تبرقو |

 |ندنربج کال اعتو كرابت قحر کوک تیراز یهک | شربجزرک یون 7 یا
 كس كسیارادرخو «اکا ندنس هیلک تداراو قیفح فرصت هدیشره ءاشیام ی

nو و ری رس کر ی یو  nne antnاب  

 یربخ تع. هه و دنا هده اشم نایب رابح تفض لو ال اعت و هراس قح نق لیاغف و

 هلل ای یص ماعرف ترضح ےک تن رالکد یلاخ ندنا فاو یرازدوخ زان دنا هنن اعم

 رک ایتاعانم ( هللاا كن دلع اس ولق تدثراصب الاو بولقلا بلقما) اوم

 هللایء اب بو دیا لاوس ندنرمضح هنعهللایحر سنا نوکرب یدراردبا رارکت هدنامز
 | ردیمراو فوخ ید هدنس ككدروتک ن اعا ههللا باک نالوا لزا اکسو اکس زب

 نم نیعصالا نیب بولعلا نا من هکر ید ر و مالسلا هيلع لوسر ترمضح هدک دید
 | تیرابجر 4ز شنی یوم ا۴یربجیایدعا (ءاشی فیک اهباق نجرا عباصا
 ۱ ققیشی روک كن رصزتالرابج كس رروک دبقه هدنرز تیرابج یکیدنکر کا وک

 ۱ رجتزرد هتسد هک یوننم»ردزاو یت یتعالع نالوا تالئسمو روهمعءهدعحرمحارز

 | | یک یونت.*ردب|قلیداش هجن هتک نالوا وا هرز #دنک ی داشنوج
 | رجتزدن یخدنس سی رلب|كلهد ازا ناف نالواسدح ضا او ۶# دنکی دازاسحرهسآ

 نسردیاكلبداش هج یکرادازا كسرولب كغی دلو تبشم سبح رمساو تداراوربج
 ۱ | ردراشمالغابكغاداکلدیروکن سرک او دلا اف تانک ین یورو یوننم #۴

 | تاشواچ كهاداپ هنرزوا كتسو ۷۴ 6 دیتا نم ناکنهرتسوترب<یونتم ڑ#
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 و ا جراتخا هل ارو ص رج هدنامزلوا | اربد ردهدن رك سد د هدربخب نب

 ی هدنضيم تدش هک نالوا یره: یلکرابتخا هدنس بت سه هلن ناف تولوا

 یی دلوایرای تلع هکم ادامهدرا یدع اردسکب رطضمرا نایلب ناغف هاراشخا

 ۱ دوجوم هبناب ر تار ذجو ها“ ت ایل لب ہا هل ازا ییورجرادتخا یخدهدنس یک

 هدب دحو ماتم و دوهش هبت يه بویلوا هدنرک تلفغ باوخ هعشطاق هق.دلوا

 تری ناه بویلوا رخ هکر هردن تاب ذو نابلص یرحیاالاو نسرادبب

 داججیس لج ردقوب تردق هد کم هو دوجو یربغ ندناو ردقلطم دوجوقح
 تمص نولوا ند کلاه * هصز كسردبا داقتعا رد رلکر + راشحایی هدنس همت ره

 #یراسخا نی وبا بلس نیقص ٭ لاک ناال ۶ نسرولوا فصتم هللا هیناطیش
 یدد هبادخ # تنعل یدلوا نوکنا هلب زارع 4 یدلوا ندنس هبذنسک کد هد
 ندهدنک ی دیدمدان بولو ا#مدآیدلوا لویفمورکنوسکنا##یدلوا ندنساشاس

 كهانکو و مرج ه دامز كد دلوا هتسخ کلا هظح الم ییاتعموشیدع | # یدلوا

 رامعتساو هوت هءعارح ن دارودص تو دنا ها هلا تمادن عاوئاو بودنارک ذ

 ثعار هرافغتساو هب وت سد یدیعوب كع:ص كتس هدهاتکو م رج هکنوج نسردا

 لواندی رای تقو, نکلشعاراو یسی ٌورح ر اشخا لر عع کدو مواعم یدبا هب

 | ق یشزوترب دیاعیم یوم ۷# بولوا مفرراکنا* هدر هلو ارا :هکنوج یدیا لذات
 رون روک نایعاکس یھ دو ثیخ كهان؟و و مرج ه 0 تلاح # هتک

 بویع | مرج دعب نم مسرولوب تفگ سپ # هرب مازاب هک تین یک یم € یوننم#
 یناعو دهع یوم 9 نسردا تبولد, 3 ريعتسه طارصو هم قب رط ۱

 ۱ نمالس ن کل جزو ینعب هرکصن دنوب کرد کک 5

 اکب یربغ ندتعاط هک # نیزکراک مدوبن تعاط کرج ٭ یونثم ۴# مسرولوب |
 ءاضتقا تو دیا قرص هلادابعو تاعاط یع اقوا ییعب ۰ هنلوا کو لوبقم راکرب

 س # ارت یرایب هک نا ت تک نس نس د یوشم + ےلوا عبات زکره دف

 دهب یم(عیونثم 9م اکسكلرایب وب هکیدلوا لصاح نیقن بولو عفت مناکو كش
 یا ارلصانا ا كب سد % ىونشم چ راشغا ه هاسناو لعع ار ار یر ادس و شوه

 5 هل اطرضو لیبییهدعاقو لصاوشا هنسک یجش دیاباط لصایا س# وجلصا

 هسک لوا ردراو یدردرک ك يكره * و تسدر وا تسدرد اردک ه 4 یوم 9

 راففتسا ههانکو مرجع ك دلانا لصارب اکستقیقح باد یا ردشعلبا هحار

 مولعم هدعاقوب هکنوجراشغاب قارادب . و سوه ككاراع و رواو اه دیکتسکش تلاح
 درد عءع _عححح__-ٍ_



 ددا چیری
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 بولوا لفاع ن درج ران ابد رد راو رر ایتخا هدرب و ر دف سصربحردقو

 هدنراتلابهج راو i تا" كلرلنا ی حد راهف تفصو تس راحهام نا یاضتقج

 هسلوا تلفع هسخ و ۱ ۱و ییعلط رع رج هلغلوا نح

 باوج هننرالاوس كل هرج نیلبا ضازتعا هلبا ثبت هفرصربج ود یدرارروک
 رونلوا مهف یواهجووب هروک هقایسو قابس ا هلارل دروس ع ورش هکمر و

 دعالصا هسردبا روهط هره ندرخو رشو رد هدنس هبت رم داج دیعیدعا
 3 هی ثم ز هتشککنالوا یرج ول در دکح یس هلجر دقو یراشحاولخدمهدنآ

 E لوبف عر كا ۶ یونس را باوج شوخ ار نا تسه

 یگ اوج تولوا ت و ارش نوا تعا عفد یکههشو

 یدونس اک #یورکب ندردرثک زا یرذگب < یونشم كسردبا لوبو

 هلغلو | ناک ه دعح ند بولّوا صالخ ندرفک عد نسردا قیدصت و لوق

 یرازو ترسح # تیرا هک یرازو ترمسح هک یوذم ل نسرولو تاج

 یلکود ذو قاراع# تسي راد همه یرای تقو٭# یوننم ۶# ردهدنتفو قارا
 نسهلوا هتسخ نس هکننامز لوا# وترا یوشی هکنامزنا هی ثم ۳ر دعارادس

 یا نعد نسردنا رافغتسا نس ندکمرح 48و ترافغتسا مرجزا ینکب یی یوننم

 . نامزو ردلکد هدنلام تخگ بولوا هدب رای تقونیناو هاو یرازو ترسح راضرتعم
 هس دلو ا مولعم لا اوحاوب یدعارداکدیقو تیصعمبولوا تلفع "یرادس یراع

 قارف هتسخو رلیدلب وس ندنرلترارحو شزوس تیاغ یک هلوقموب یخدراد مع
 نامز یفوقلوا «اکا ندقحو ردراتخایب هسیاوب رلیدلیق یرازو ناغف نکیاراب
 هلهحو وا لر هغ رمش تاساو ردا راغغتتسا ه دیراع تفو راع مکتنردلکد مرج

 یانعمهروکه لاوس نالوا هرزوار دقت یان هجو اما ردهروک هلوا هجو یسانم نالوا
 ےھوت ید ییانعم لوا ندزكىدتنا تابا یدہع راتخا مز یریج یا کر دول تد

 قیرابج تافص بود ردیسقبقح دجوم كنلعفیدنک دبع یک رابّزنعم رک هلا

 ربج هکلب ردلکد ید فرصربج یک کی دید نسربج نکلردلکد هل وا زبهدیابلس
 هدفرصربخو یلک راتخا یرایضعب ندلک ءابلوا کر دلکد د هل وااماردطسوا
 تلاح نکل راهی | هدهاشم نسانعم كنسهع ر تکا (هللادنع نم لک لةو ) رهیعل ول

 قح هک هلل وش یدعا ر دشلزو ( تقو هللا عم یل )بویلوا هرقسم نامزره هروب نه
 یسیایر ههذحو یاخسیشع ا هلا تبدخا لج ییاعتو هاجس

 تخیلوا عفت رم تبانادوجوو ترشا اضف اضتقاهدکتطابورهاظ پولآندنکلذس 3
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 .ییؤزج رایتخا یخ د انسالا هرس هللا سدق انالوم ترضح هسیارلیدتا رایتخا
 .هدزبرک #1 تسبجمرش نیارایتخا یدوبنرک  یونشم هک ر رروب نوعا تابثا
 راکو عور شما لعفرب نده لاعاو هس لاعفا یدیلوایورجرابتخا

 ی شرم ردنقلراسم رش و ندعلح دوخاو ندعح هدک دا رودص لوععمار <

 وه وه موم سم یو یو سس ا

 دوخرلنوب ردن ایحو تمرحو تلععو عير دوو ##تسج مرزاو تلححو غیردنو ۱
 تمرح و ابحو تل و غیرد یکتاناویح هسلوا رایتخا ارز ردلرلد هرایتخا |

 ردهنسانعم تمرحو ایح هلا هل هر نوکسو هبجم از حق مرزا ید مب نکو د اهن

 < یونثم ردقوب زج رایتخا هکنوچ یربج نیلبا یزجراابتخا بلس یدما |
 رحزی را درکا اشراداتسا نوح اراومه برو »۶ تسارحنادر ؟ اشو ناداتسارجز ۱

 رطاخ هءیونثم ردن وا یتیدلوا یرجرایتخا مرجال ردنوعن یراکدتبا عنمو

 نوت ندزرببدت رطاخ هسلوا یی زج رایتخارک او ٭ تسارح نادرک اهربیدنزا ۱
 نسیضعب توئاوا هرواشمو یآروكرادنو رب دن هکر ودا صعب عی رولو نادرک

 ا اٹ نوعا | هر رب الثمو روئلوا لع اکا | بو دنا لوبق نسبضءد ودر

eیون یدلوا ققح یکیدیاراو یزجراتخا سپ نسسرت ( 
 هدد رستا وار ار دنادش ناهن ناهن قح هام 3۶ واربجزا تسلفاغ ییوکر ورو

 بهاذ كحارش رک | لوا هجو ردهجو ڭغا هیجوت هلهجو یکیا یلاوس نالوا

 هدننب ىج درد لوا هدف رش تس وب هرس سدقانالوم ترضح رک ردهجویراقدلوا ۱
 قرف یندنام موم دم رج هلا حودعریج هلغمروس تسد رابح نعم ناربجهت نا

 رد علوا هجرک | ضتعمیا هکر ارروب بو داداربا لاوس ندشناج ضزنعم نیا
 ردندنرلق دلو | هدموم ذم رح ی رود ص كلك وتو ندرلنوب و ردفان دو ۱

 هلمجو لوتععاک و كسيار د ردشلوا ناهنهدندوحورربا كرانا قح تیرابج هامو

 تاذ دیحوت ام دقم انالوم ترضح هک ردوب یاث هجو هلو اكعد ردراو باوج
 وجت ندنناسا را دب رہ بودا راهظا رارسا هک ندقلطم دوخوو ندنافصو
 تنش لها بهذم هسباربج ردفرص رج دوخ رلباوجو هدنراف دروب نایب قیاعح
 هکلب ر داکد رج وب هرزوا قلوا ب اوج هلیاس ندا لاوس هد رداکد تعاجو

 ضعت تودنا عقد یصاعاو مه وت نالوا هدضزنعم ودردادخ تب رابج یانعم

 نتاههش ید كل راب ربح هدف دوز سد ردرلشم روم تابثآ ی ییرجر ایئخا هلا لئالد

 e نوعا كع | نابع ی ین یرحرمتحا هللا هوجو هو ناس یطسواربجو عود

 | یزجرابتخا هک راربد ین هفناط ی رج ناک بودا دا اربا لاو سرب ید ن دنفرلن

 مس م دم مم س ھم سس و ید ور سو ی ی ا تر سس سس سو سخت سس
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 لوح لاوحالاو لوطلوحایو راصب الاو بواعلا بلقمان) بويع نسیپریغندعح
 یژرج رابتخا شاخ نس هیلوا یلاخ ندزابنو عرضت وند (لاطا نسح ایا انلاح

 رعرمضت و یراز مزب #رارط ضا لیا ددشامیراز یو شم هکز ونلو | بلس هلهجو هن
 هرایتخا نمت مرو #راتخا ل لد دشام تل هک یونشم یدلوایرطضا لبلد

 ند زمعبط یاضتقمو رد رارططا ںولوارایتخا یب یرازوناغف نعد یدلوا لیلد

 ردلیلد هرکیدلیا هللا مرابتخا یناراک د رټعادنو تلاج ه هس لاا ندیا رودص
 ماودلا لع لولم دبع ندیا هدهاشم نتیرابج هفص كل ال اعد و هراس قح یدعا

 هناحس قح ییعب بولوا ند ةغلابم هاو ردکعد یحدناراهظا قلعف یکیدلیدو

 یجشدارهقو رج غلاب نع اغلا هش ییدلید ندیهاوت و اوا ییادابع یاعدو

 یتیدروس هدارا نرودص ندلاوحایناثما كيو و ندلاحآو لاعاو قزراوقالخاو

 هلا سدق یلازغ دم ماماو ردکعد ردیج دبا لج رابجالا لیبس ىلع قق وا هريش
 كنا راج هدناتک مات ییسالا دصوم نالوا ی رس یسح ءایسا 3 اعل | هر منرب

 دف الو دحالک ق رابحالالیسلع هتشهدقس یذلاوهراسحا) هک رارزوب هدنش رعت

 رابط اف هت مضح یجنودید الارصغتو هتضبق نعدحا حرح ال یدلادحاهبشم هيف

 يرطاا ن هعح ی هبوس- هلو دح اهر جاو ےک ااو یلاعد هللاوهق ا و هو الو ا الو دا کر ای نامت ها وک ناله 1
 ٭ روبح دوخ راتخارد تسه # رومأم "هدنن وج یی وکو ترک بھذلا ھل لس

 ماب بل رک كسب دیوکتسک # عنامار ینو یادو ناو ٭عجار دشربج شرابتخا
 #٭ نک اج شرسرب هوکنیزا *نک الاب یوس یتسپ زاب# ماقم كلاخم نکم قبب وچ
 نییعتوچ قح #باوج بعص لاوس نیز دوش هک #باوص هجوب هتکن تم وک
 36 طول م م ناش لاوح | تخاس + درک ناسرکید یک رهتفص # درک نابعا هلج

 دیماو فوخ # عش طرش داهن نان ندروخ # طو رشم یرکیدو طرش یکیدوش
 ٩ دانعو دایقنارهاظ دوش ات #* دابع یهن و ادرک نارهب ٭ ع رو دهز طرش
 ی دوو دز ۶# اضف ءوس دانعو فالخ زو # اضرو بح دایفنازا داز

 تب اغ شاب یدیش یک ۴# رخ ندروحو تاک ز یادا رد *# را و ی دول

 یدیشک نیز #تاجرد دیاوع ی دیشح ناز## رهاظوا د انعو دایقنا #رضاحو
 نوع یخی ادب وه نيز # لاج ناعص یدعآ دیدن ناژ۴# تاک رد دیا دش

 طس وتمر بویت |باس ی یورجرابتخا تعاجو تنس لها بهذمیدعا ۶# لالج

 راتخملعافاماد کر دنوععال دد یرازو عرضت هقح كم ارک ذیتفلرابج کا الاعتو



3 

 "نافرع لجال یمالسلا هيلع مدآ تیقلخ یاعتو هناصس قح هلغلوا تأ رم هقح
 هذیلاع نوح افیرع قسفن خد هل مالسلا هيلع لوسر ىك یکیدلبازاربا هکتاللا
 : تولوا تافصلا یصتم ه دلا ید دلوا ل٣ هلا ناوص مدآسذ یدلیازاربا

 ا رو تافصاا روش فاصت الادعب هللا تاولص هءاع هللا لوسر د ت ضو

 كمالسلا هيلع لوس ر سد یدارا ق وفت همالسلا هلع مدآ هلغلوا ده ها تاذ
 ۱ ( هلا 0 دوو e عع: و رم 2 RS دانا

 e 9 یاد روا یفیدالاق تر * نو دح

 (قطافرعدتف یفرعنم)یخدو (قایًآر دقف آر نم )ی د سو دیاعهللا لص

 میان هفرفت ةيقلخا تیحنمو بواواممج هدلعف نیع لوسر *ةرفتسپ یدروس

 ندنعاعم هق رفت و فاصل او داعخا یلوسر یر قح ترصحو قلطم دحا و هلو |

 مولعء املا موهف دنع یس هبنوط) “ياعم كغ رک تناول یدعا یدرون و ۱۳

 تودنا تاقفصلاب فاصتا هلا هللا اه و تاذلا ف انفو هدهاشم سنا قحا بویلوا

 ترضح سپ رددوهشم كل رافراع نالوا هدق وش ح وزو تبح طسبو قشع ماقم
 تافص تایل تاوطس یهلا قاشع هد هن رش تایاو یلعالاهرمس س دق انالوم

 قلطهدوحو تیشمو قحیاَشس یشالتلادعب ںو دن انفا نرلءوهوم دوحو هل تاذو
 | تراشا هنغو دل وا كمح لاعفا عیج ۷ ره ترک دن رو هنن راف داوا اهدننکر اک هلبا

 تئارق لاطاولاقلاناسلب نس هع رک تب1 (تیعرذ 'تیھزامو )دع رک بانک ت و دنا

 | تور هربخ ندنرادومشو فشک بت رع كن لودنکو در د دهاش هباتعم و کک دنا

 | ندنارودصن درلناوهدنسهب اثم تلاهدیهل تر دق دن سد مارک «ایلوانالوایوبثراو

 | ندنراقدلوا قاب هل ناقح دوجو بولوا ندراک درورپ ترضح لاعفاو لاوسقا
 : لاعفا دیحوت یور ندلا لالح ترضح یمویف رارسا فثاکو ردا تیاکحا

 ۱ هرصاق موهذ ضعب هلک اراهظاو فکر ارس رسا هاو وخ عاونا ندناذو تافصو

 < یوننم »هکر ار رو مهوتلل اعفد هلک | هو ربج هبناشند همی هطتاک نانلوا رک ذ

 كن هیعرش فیلاکت رارسا راتفک نانلوارک ذوب نەر تسد رابح نعم ن ارج ەن نیا

 ا لعاف كرابج لوا هدرایتخا نیع هکلب ر داکد مومذم ربج نالوا بحوم یتطاقسا
 أ كنا راح :كنیلاعف نج تولوا راهشا فر دلوا را ال او تولقلا ا

 8 عا بلس ی یورجراشخا نالوایسانم» كل هیعرش فلاکت هک ر دیسیةیقحیانعم

 | .هناعس قح * تسیراز یارپ یرابج رکذ ## یونٹم # ه س هیلوا ےئھف رک سپ
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 | نوا رلفراع هلبا هعرکتیاوب لا ااه قح رک رادروب تودناادها ناعم
 قيقا با را دنع یدعا ردراشم روی مالعاو ماهفا نکو دنا راو داصا عصوح

 تاذلاب داحتاو تافصلار داحاو لاعفالااب داحشا ون لوا تابثا تاماقم هدداعتا

 هداحا نالوا هدنافصو ل اعفا هدب اط> ن الوا هدلموب هرلنمژم بودا راتعا

 قح یلتق لعف ندا رودص ءروصلا بس ندرانموم ارز راربدردتلروس تراشا

 ردنابب یلعف داحما یی دلیق فاضم هنسفن هلا لوق (مهلتق هلا نکلو) یلاعتوكرابت

 ندناہنالعف هرل ذم ېم ارز ردهفرفتلاق ,E ده رفنو یر ماعم هروب رخ ر

 هنسفنیدنک یلاءت قح بولوا هد هقرفت لح لتق ترشابمو ردشم روبب ن هرکص
 كقلطم لعاف قلح ةيفلخلا تسګ ناي سد رولوا هدعج لع یتیدلیف فاضم

 هد هفرفت هللا تی تیعلخ مس رو تروص ماع رهساوا قزافم ندنلعف تصاخردصم "

 نکا هلا یصاخ لعد نالوا قلعتم هفح ترده هدنارذو سافنا عیجاما رازولوا

 هرلذموم یلاعا و هناهسقح بولوا لعف نیع ةصاخ یرلذیع ندنتینبح یرلددلوا

 دخاو نیع هلبا لعف و رهاظ هللا رهف تفص هرللونفم هلکعا لح هللا یماخ لعف

 تولوا هیقیقح تفاضا هسن ىلا تفاضا نالواهدهعرک تیا ود ار ز زرولوا

فلایلا شرعلانم تالذکن اك ادافزاماق قاب ىلعف كرمعهوجولا میجت نم
 | ههجنم شر

 لعقلا ىلا لعف "جم هدنرشابم تقواماغرد هم: وب ید قلخ ماکحا ةيقلطاو ةيلعفلا
 هکلیو براضلا دب ىف فیسا اك بوبلوا لاعفا داحا تیصاخ هتسعاوا رابتعا

 ندقح دوجو بولوا دحاو ردصم ید ردصمودح او دب و فیس قرتلاو بارم اب
 ترمضح یجدهدنس هم رک تبا (یرهللانکلو تیمرذ|تیمرامو) زلوادوجویربغ
 ترضح نعي ردشل روس تراشا هنداحا هدنافص لا الصفا اع تانک رف

 هدنبلق یب هاب ر تافصتایلجم بولوا فصتم هللا قح تافص مالساا هیلع لوسر
 هدفدرو هنن اعم هللا تی نط او رهاطو هدنرسو لمعو هدنحورو

 ۲ ی لعف یاعلو هراس قح هلغلو[قرغتسم هدعح تاعصراونا دوجولا:وجول میم

 | نینمومار ز ی دلق ی اضم هالعف بولیف فاضم هتفصیدنک یمالئساا هلع

 یاباو یدا هدناعص را ونا تور م السا ا هيلع لوسر بولوا هد اونا تور

 عفاو ناد داجآ تصاخ هرکض ندک دتا روبع هلا تحابس ینافصرص و رو رم

 یفصتم هلا هصاخ هدصو لعف تةص حالسلا هيلع لوسر ترض > سدیدلوا

 رڪ و یلک قارغتسا هدداناو لازاو قا هلم ءامب و یی ۳ وحب A یراق دلوا

 لعفو تادو ناوص هکردذیحورخ هلا تاد ءاتسو ناف تضف ندترخآو تیاوا

 ر
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 هللا لص ماعرف ترس ّوح هک ردستفم ندنسهم رک تنا (یمر هللا نکلو تیهرذآ ۱

 | بوربوربخ یاصتو هناصسقح ندنغی دلوا یدمرس قاب هب لیاقت كاسو هلع
 | ( یر هللانکلو)بوددباقثتابثالادعب ندمالسلا هلع لوسر ترضح یپمرلعف
 یار هوا ق تویلءا هاتتسفا ةو یدشک قح ترضح هلا ر نوک

 | نب كلضنارفو لفاون برق بولواقح تلآ مالسلاهبلع یو قح ترضح |
 هللا نکلو مهواتمن ۵ ) ییسقام لی هعرک تاون هک هلوا مولعمر دنراشا هعج ۱

 | هکروئلواتباور هدشاوزن ببسس كن هع رک تیآوبوردیع رک لوق ( یهلتف ۱
 | نودا جورخ هن دصق هب را هلبا مالسا لها یراکرشم شی رق عاتقو |

 ۱ شیره هذه ) مالسلا هیلع لوسر ترضح هدنراکدتاروهظ ندیداو مان لقتقع |
 | اعدود ( تدعو ام كلتسا یتا ےھللا كلوسر نونذکی اهرخش و اهن الی تءاج
 ندضرا هللا ی اب بودا لوزن مالساا هيلع لیربج ترضح لاطاین سد رلءدلیق

 دن زب وب رکسع ییا سند یدلیا میلعت وبدنکیدبایمر وشراق هراقک بولا بار هضیقرپ 0

 طولخ هل الاخ هضیف رپ هنن راخوا كرابم مالسلا هيلع لوسر ترضح هدقدلوالباقم |

 تئارق نس هع رک تمآ هوجولا تهاش بو دایر وش راف هرافک وجوب ولا یصح

 مه ن د راک رشم بولوام قاربط هنن ازوک كراك رشم یلاعت هللا:ردش راید روب
 هلغاو امرهم بوشود هد درد یزازوک نیک شم سب یدلاقیاخندیارت یزوک ك درف
 نسضعب دل راک ر شم نود بقاعت و فدارت مع هللا یطر هللا لوسر ب اکا

 تدوع هدلاح یراق دلوا رفظمو روصنم هللا نوعب بوابق مسا نسبضعب و لتق
 نوچ راکدلبا هج وت هرخافت ويد مدتاربسا ینالف نیو لتق الف نب هدنرلکدتا
 نوسعرغظو ترصذو بلق تعاح“ نالوا هدرائموم بولوا لزات دع رک تاوت

 هدنعارک لوف (مهولتقت اف )رفت بایرا یدلرویب هیت هتفیدلوا قح تیاتعو
 مهلتفب رها نا) م الکر دقت هرز وا قلوا یباوج كف و ذحم طرشاف نالوا |

 لتع رانموم یا نعد ردرلشعاربسفت ولد رد هنس انعم ( یهلتف هنا نکلو يهولتفن اف ۱ ۲

 کیدا لتق هلبا نکنوق یدنک یرلکرمشم زس نکسردیا راضتفا رک | هلباراقک |
 ردکعج لتف لعف هدنفیقحبولوا طلسم هرافک هلرمهنو نوع كنیلاعت قح نکل

 تییح هات هلن اطتسم ناطخ قلطم ضایفو قح ترضح هدعب ردکعد

 هللا نکلو تيم رذا تیمرامو ) بودبا فبرشت یلسو هلع ىلاعت هللا لص مرکا |

 "تب وا بودنا ةط وغ هتدحارح تقیقح بابرا هک هوا مولعم یدروب ود (یر

 رخاوف ررد یراقدلوا زبوآتسد ادوهشو افشک نوجا قلوا تفرعم لها شوک

( :۰ ) 
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 < یبوننم 2 اطعو فاما كراك كنس»طخووهس ىشب كرلوق یهل * هنقینح دا
 هکتسولعو میگم" )جو عرکر نس یالومویدبس 3۴ دو نامانضافتو مدوبام

 | ام طنهک انوت فطا 6 یون ۶ یدیغوب ځد نماضاقن مزب و دبا عوب زب
 یدردیشب ای نمزوس كلدلک هروهظوی مز وس شهاب وسمزبتافطل كس #9 دونش
 »قو شاقن شیب دشاب شقن#یوشم ۶# یدزول رکج هديا :تاجانم هلهجو هنو
 دیقمورحاع #اشرد دوکو ج هتسب و زجاع یون قو شقن هدنتق شاهن
 | هدنشاقن تسد كلف او شان سد یک یییدلوا دحاع هدرذام جر كدوک ولورا

 یک ینی دلوا یرارط ضا «دردام نطب ید جاع كدوک بویلوا یرابتخا
  «اکراب هلج ید هدنتف هیهلا تزدق ۴# ہک راب هلجقلختردق شیب چی ونش
 ال نزوس یک هک راک # رک راکنزوس شد نوح ن ارجاع دک یوننم وا كاع

 یدهلزا تبشم شاقن یدعاردن راک دید فکر ک هکر هک راک ردزرجاع هدنکوا
 3۴ دنک مدآ ءاکوود شفن.ا5ک بک یوننم هدناساا دوحو اط وصخ لع ءاکراک

 :حرفو یداش ءاکو رل با نشقن ناطیش ءاکو مدآ ہاک ٭ دننک تیک یداش شفنهاک
 .تفص هاکو لا :>رفو فصتم هللا هبناسذا تفص یعورابا نیشقن ح رتو هو دنا هاکو

 8 میدن دنابنج تسدات ی تسد یونشم ۴ رلبا كلانعو ردکم هللا هیاطرش
 تروص «دیدنک هکر دف و ققاطو توقو یتردقو تسد كدرف مج ندنادوجوم
 # مفنو رض نادنز مدا ی قطن یون م ‡ هیلبادب كرر ەنعفد كشفن نالوا دژب

 رودتعنم ندندنک ینعب د هرواد ان ندعةنو ررضرکر دقوب ی هددرف ھو

 كدردتا تباصا نوع یررضو كدلبا روعه+ نوصن یعفن اکر رض بواوا
 ردفوب قاقحسا ملک هلهجووب هددحاو درفو ردقوب تقاط هد هسکه ن راتفک

 تسکز جزا دن ریممد هندک نآ ه یماج ۶ (نواۂ د مهولعمیاعلئسب ال)یلاعت لاک
 هک اناوتویجناردرب ۴# تسهوک انادلدرهز اهب رگ # تسدح رخ رج راک ناتباغ#

 < یوننم ۴# كسرسا كلب نتمظعو تردق نیالاعنو هناعس قح یدعا ٭ تسه

 هیون م وقواورک ندنارف ینرسهت كتب ر 2 # تاب ریسه : ناوخزابنآ مقزوآ

 | یدروب (یر هللا: Ss تیمرز"تیمرامو) لاعتمد زرا تیمرذآ تیءهرامدزب ا تفك

 ۱ هدرهاظ رکا تسامز هن نارت منارب زک چ یونثم ل یتافقشاعیا یدعا ۱
 | ناکام 4 یوننما۴ هکلب ردلکد ندز قلزادناربت لوا هدنقیفح زرواوازادناربت

 ندیارو دصندزب عی ردادخنالوازادنارتو ناکرب هدانعم * تسادخ شزادنارنو

 تیفراابو )مدلانن هرو یبا تیپ ردها هینابر تردقو هیهلا تبشملاعفاو لاوقا
 د ج سس وسواس گاو رس ا ام یو سو اس ی یا است یا صحت ی سیا توس او نیت تا رخ من و
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 س ا و اس ا ج سس بس سس سس arn ح سیو وسرمرجو یوسوپ . د سس

 2 ا ا هد هلع ترضح زا نیا نت او تو | ۱

E aEن سنا ماعا تذل دن ۳ جار  

 هداب و لقن 4 یونشم # دعا رد نداپ ورس ین نامتشاع یسدقم تاذ تبع
 هلع | غب رد ققيقح ماجو تبح " دابو تفرعم لقن تعي ۶# ریکماو اردوخ ماجو

 # زاب همش یورب ون دو # زانیور ارهمهتب وسد یا یاحاتالوم دلم ۱

 ههو دش ول انفورةف هقر دن # دناوتیانعز لدرب عاد #دناوت یادوس هتک اقا

 وت یه ی عاد ٭ ناشمدم وت مدرب مددرد ¥ هدیشوک افصو قدص هررد

 رک | # دنکوجو تسج تسبک ی رکب رو ۹6 یون ۴ یالومو یهلا #*ناشمه رم |
 ین را وجو تسح e راتوط غب رد كماعناو ضيفو ناسحاو لضف

 بلط نآسک جد نسهدیاعنم یکناسح او ضرفندکلوقرب هکنوچ عفادو مناعیا |
 تاک اسیا بلط نسر دنا دس هن رزوا كنا یلط بار توبلوارداق هکعا ۱
 ید بولط» هسا خم (دحو دحو اتش بلطنم ) هدکد لک دون نیا ۱

 تنه هتک اا دنا ون كتستویلبا ندنملاطداصیزب اسدی رد تو

 دهن هشانن شقن ¥ دنکو رن نوج شاقن اب شقن ه<یونثما الا و لبق تیتع |
 تسد كسب میادب و .عبانص نالوا هدنس هباثم شوفنوروص یعیرلبا هلیاقمو روز ۱

 وند كدلبف هبوب نونعت یز نس ردزروهتمو كواء هدکندارا دیو تزادسق |
 هکنوح یالوعو ید س یھلا ردع ون ترادق هرذ رادعه هد هسک هندضزاع» ۱

 ۱ تناسحاو اطع من كنس قام تالا لص رر وق هجا او مف اوز و فیعضوت

 تارخ و تسنم هل رج هد وحو ان كنشلوا ندروکتا دات تعلخو هدرورپ هلا

 زا و عرضت ندکناسحا و لضف لاک سوو هطقح ردراشلوا هتشت بلو

 مز, یتعب هللا رظن زب قاب هزب * رظن اهرد نکمامردنا زکنم € یونٹم کز ردیا
 | دوج یدنک# رکن دوخ یانو مارک ا ردنا هیوتنم* هغاب هزم ایصعو تالز ۱
 | مهم # اهراکرکهراح مرکز یا چ یعاظن 9 لبا رظن هک اه و مارک او اطعو ||

 | ر تلطیاب# لیقمره" ی لف یلکشمره"هدنناشکه دفع # اهرازآهن تحار

 .نتسارزکر اک نوت هکلب # تفاوت تسراک توف ناوت تسد تفاوت زارذک

 *# ام مناتس هجوت یهدنرک هام مناوتنوت ین رکنا 3 نیتساارت تشد همه تس دا

 مراوت تدابع یوز #راک محهو زاد اک یسکو رج #*رادورکه کر اک نیرد تسین

 ناهشب ہر # هن قیفوت لعشءام فک رد ## سبو مرادوتز تیانع ےشچ ٭ سبو
 ۳۳ یم م سموم جیم: م تک و تو رس ما
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 باتفآ د دوجوو نیت ناج دوج“ ا ززواوا رد هل هجو هن هلعف هو
 یکیدتیا تیانع شنی و شن اد یلاعتو هناصسقح ارب ز ردکناسحاو تر دقكنسب ِ ۱

 هلجزب هچرک الث ا ر للون ارش همام یونم هکر ولس یصاوخ دابع

 | لاعفاو تاکرح ندیارودص ندزبهدلاحرهاظ یئعد زب رش مالعاو تابارامازراربش
 یکیدلیارب وصت ر اشاعت هدراقاصس هسناوارطن هتفیقح نکلزرانالسرا ندنتهج

 دشار دایزاناش هلج <یوننم ریسک یتروص رانالسرایراع ندنکرحو تایح

 نالوا نازو مد بمو:یتکرحو هلج ارتش لوا ناتلوا روصت ,دنک #3 مد بمد
 جارا اهبلم هالفیف ةشير لثک بلعلالثء) یدعا دولوا لصاح ندحابرو داب
 تیح نم م نعانکتسو تاکرح ید مزب هج: وم یل رش تیدح ( یار ارهظ

 ناش هلج د یوننم ردقفع کیدلکهروهظ ند هیلزا تدارا حابرتام م هقبقطا

 رهاطو ادس یرهلجو تاک رح كنشعن رش نالوا هدرا طع # دار تسادنانو ادب

 ادب ,نمداسجا تاک رح ا ردروتسمو ادباننازودان نالوایرلکر ۳۷

 ردلک دقرافم ندن فکر حونوکساماردادییان یطعمو یح نالوا قیقح رخو
 نوسلوا كسکا ندز ردادان هکلوا # دابمکامزا تسادس ان هکن آ هک یونشم #۴
 ندزب ردنطاب هدرهاظ هک رح لوا بوئاوا تئارق هلس دض كنسراخ فاکدوخا و

 دوجو هدحراخنوجآ قلطءدوحو هدنتفرلیضعب یدع اهوا كعد نوسلوا بیاغ
 زمسنآورداع یتسهیردوحو لنادوحوم هلج هلرایدوحودوح كن | نکلردقو

 ندموهوم "قسه لعالا هرس سدقانالو» رنج سی ردقو یدوجو تشر

 بولوا هتسویپ هل هلباقل و بو دیاانفا هدقحدوجو یادوجو ةلکیو هتسش تسد
 داد كنس نمدو و داب مر یهلا ماد ادک ابو وات کون وا هک روم

 تسن داجنازاهلجام سه 6یونثم ر دندنسر لر اوو رخ کر ح مز عی ردکناسحاو
 ندنسیدوجور ون نکیا هدمدع تالطیعب ر دندن دا ا كنس لج نهدو>و مزب #

 یاعت هلانا)مالسا هيلع لاقاک قدلیف باتشهنناح نوک ملعهلبا رون لوا بولو
 ۸ نمو یدتهادقف روا كاذ هباصا نفهرون نم لع كشر من هل ین قلخاقلخ

 یتسه ذل هیون 9 هکنسداوحو ردافلوشنس یهلا (یوغو لضدعف هبصی
 یدوبهدرک دوخقشاع < یوننم ك دتسوک یینذلدوجو همدع #ار تسب یدوم
 نالوا یناضا مدع تعي لدا شابا قشاع کو دنک یمدع«دلازا نزا # ار تسدن
 رلنا یدیا راشماقا مش زونه یدوجو ذعمار هلبا تفاضا هلاعج راخ رک هات نایعا ۱

 | الواو انا نایغا لوت زونه هم یبراش دوجوو بوریدتا دوجو مط هخاذل

 ( نیقشاعو )
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 ار ز رد راتعاو یزا یر غدوجو بولوا سدعمو هزسندنس هلج هسیاراو هنره
 ةفاضالاو راتعالا بس بجاولا ىلا نكمل او دیقلا ىلا قلط 1ا ةفاصا ایسشا ميج

 "یدبا قابو یلزا قیف> دوجوم بولرارلمو دغم قیا بس کلو دوجوم
 كن هلجوردتفیقحو یتاذ كنا هجو لوا هکر دیهجو كايلاعتو را قح یدمرس
 هقحایشا ةلج مهناناضا طاتساو ےھتاوذ ءانفا دعب و ردکفح م ک> هنمادعاو اقنا
 هحو الا كلاه ءىش لک ) یلاعت ناغو تاضافالا طاقسا ااا لیقاکرولوا عجار

 ردنوچ ا بلس یدیق نددوجو قلطم دوجو هی سپ ( نوعجرت هیلاو مکحا هل
 ببغو لوا ةه برم ه هب مول و ردراو ددیقتهنو قالطا هندوجولا ىلا ةبسابالاو
 هلا e و یوصود هلفصو ج*و هلا راشم هل هجو ا هکر لرب د تیوه
 دشعا قبس یرکذ كوب هدلحم ضعب و هددمدقم کت زاوا هيلا توسنمو بوسام

 ابار تارابتعاو فاصوا یلاثهاكو و ی و تدحوو ثودحو مدقو
 هل وا الاو ردهدتیهولا *هب"معهدحولاو رثالاو قالطالا ثیخ نم بولو | ندنالمت
 هلو هس ءاق دوحو یرعنیعح دوجو هدنعیقح یدوحو لنادوحوم هکر دلکد

 راوا دوجو یریغندقح هدستقبقح سو ردیتیفح دوحو نالوا هسفش اف ارب ز

 نعومامروهظاق یلکنیع وهف ) دنع هللا یصر 3 ردا ندم حلالا

 ندن دوحوم لواحو داحاا رب ز (ءایشااشالاووهوهلب هنا اهن اوذ ینءایشالا

 هلل د وجو تكعح ايشا بویلوا یرمغنددحاو دوجو هسیا هددوجو رولوا لصاح
 هلتح دوجوو مودعم هلی سفنیدنکپ رد همودعم هب راست یدنک و هدوجوم

 دنکت سر دک تستسھ هیعابز لاو اروم داح او لواح هدنالوا دوجوم

 *#دندو>وموا ووعورد تسابشا ا ماظ ماعتسا یتسبنو یسهن از ۴مادم هولح

 هکر دو دا م ندنامدعم ون یاب ر قشاعیا یدعا# مار 1 ك ناو لالح تفص ك نآ

 ةا ىه لبدوجولا دار تم” اه ذَس الا نابعالا ) دح ورهللا سدق ار ال ود نرضح

 رملراونالوا هدحراشعزب هکر ارروب هتل نابعالا ىلا ةیسنلار هغو (مدعلع

 قلطهرداقیا سد ردکلاهو یناف ةَقيا بسح کلو رداع سه راتعالابسح

 هک كسبقبقح قلطم دوجوو یدضو دحاو یدبا قاب لوش نس قاب دوبعمو
 | نکی لول ناک) هکلب نسدع ؛ سوکه اتد راعدوحو ییایشا نالواهناف هدتفمح

 )7 ه دتفیفح هسا وک( هيلعناک اک امالغنالاوھو * یسهعم | ۱

 ۱ دوجو هدزب سب نساع ینافقلطهدوجو هک ك سنس نم هتنانایعاو هیقیفح تاوذ |(
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 .هدنسسدن اث باب كن هیکم تاحوتف هرس سدق یب رع نیدلایبحم حش نکلز راتوط |ا
 لواعم الو هرڪا دیعم رع دوجولا قل طم هتد دوجو«یلاعت قناع )ک رارروپ

 دوحوم یاعتو هنا قح یعد (للعلاوت ولعما قلاح وهو "ی هزاعالو " یش هنع

 هتشرپ یدلواو لواءمندنا "ی درب وردلک دهرغبدیعم بولوا دوجولا قاطمو هنادب ِ

 :روهج دنعو ردکعدردیقلاخ كلعو تالولعم تبدحتاذ لوا هکلب زالوا تلع
 یرعشا نسا و او رارب درد ةبهاما ىلع دژ دوحوهدنکعرک اوهدبجاوررک !نیلکتلا ۱

 هجو رب یرب ره هدقلطم دوجو بود ردناذ نیع هدنکم رک او هدبجاو رکا دوجو ||
 قباس دوجو سو رددوجو عرفدوخ داجا هکر لرد رظنو رکف بایراذهلفردیا ناب

 ید یربغو رولکمزال كجا مدع هنن رزوایسفنیدنک یش هساواقحال دوجو نیع ||
 . تاذ نیع هکر واک م زال قلوا یهنتم هدوحورپ دوخابو لسلست هدنادوجو هسلوا |

 جد هحورپ و ( ةي اور طلاب دهشناک )ردلاګ ددع دوخهدندوحو هلدحاو هوا

 دوحو ند شر هد نالوا هد ددوحو صرعم تادلا ار ظا هک ربد بودا ناب

 و۵اک) ردب ولسم ندنا تایئاذ بولوا تاذربغ یه ثیحنم تیهامارب زردیولس ||
 الوادحاوال نع هریک و هدحاو یهتیحنم ةيهامل سل هنا نم ر وهج ا نيب روه مم

 ندنادیدو>وتوس كنیلاعتو هاه“ قح سد (اهل ةضراعلارومال نماتشالوارثک

 یدعا ردیامکح جد لتع یتفیدلوا دوجو ع رف داجا ارز رلوا كعد ردیشان |

 ۳و سود ED A ز

 یر ارز ردلکد نکم ك:د رولوادحو» دوحولا طرشالب یهثیحنم تیهام

 یدنک بحاو دوحو سد رد هتنثمو هژرعم الععلانیب یسهمدعم (نعوب بجز

 كعد دوحولا 4ءافامدوحو یانعمییعب رددوجوم یهو دوحو م تولوا عاق هلساد

 | منت هیمالک بنک ردراشغا یک ثاحا رظنورکف بارا « دبایوب هل و رولوا

 هدننف نادحوو قوذ باحاو نایعو فشک بای راو ردیرلت رش مولعم كراتدبا

 | تانوشهراس ءایشاو ردقوب قیفحدوجوم یریغندفحو ردّقحتاذ نیعقحدوحو
 اب انونظ تن + رعش $ ردنادوجوم عیجقرفتسم قلطءهدوجو بولوا هبتاذ
 تنام ع د نينا یاو بر كن اف تناتنکن اف# تشک طقالو نوکن ناامو * تنا

 لراس قح بویلوایربعندفح دوجو دوجووهثیح نم دوحو تالذک ناک اذ اف #

 | اجراخالو اهر ال ه لوح تسادحوو ردیععح دحاوو هرم ندیناهح هلج ییاعتو

Nنبلیش هلچ بویلوا ترک وجولانم اهجو ازامالو همیعح الو امشوالو  " 

 ( یخ )
 هک خو سر سر د



{MF 
ne ane arn ی ی mi نو ra سی و 

 ۱ راب ران ك مالک نالوا ندکناذ نافص كنس لکن نالواهدرب نەي ردندتسادصنالوا |

 ا عرعر هدفلواتولغمو بلاغ# تاو درب ردنا ےن رطش و جام یون

 عیب وافمو تببلاغ مزب # تافص سوح یا تب تامو درب ¥ یوم ¥

 ندکناذ تافص كنس تدارا نالوا عقاو هدزب نعد رع ر شوخ یتافص یار دندنس
 یس لک قلاخ هنلاو) یدو( هللادنع نملک ل) نعد ردمرتا كنمسا ذب مع نالوا

 EY دجفو یرادع رک ت بآ( نولعتامو یکعلخ هنلاو) خدو
 كصلاخدبع سیر دن آر كالوتسم هدیهلا ركح تح روم قم دبعور د هللا قلاخ تل اوحاو
 هدق دلو كفش تک رحواضتقا بويل افرا تخاهدیدنک هدق دناب هثشنا قشعیدوجو

 هی هجرد(یشع یب و قطب یو رضب یو عع یو ) بولو ا ل صاح لف اون برق هدبع
 هد دیخوت راک لاسنالو هد هبت رمو سد رولو اهداپنمذف هلاعفادیح وت دق دلو الات

 زاصاخحم نالوا هلا مال رسک رلنالوا هدماقموب وزار د تافص دیح وتو لاعفا دیحوت

 نیصاخانا) هلغمالواعفترم هرزواتیلک تینباو تی شب زونهنکل ردندنسمز |[
 تب رهظم ەس! ةر اند دوحو بورآو هباتفءاتف هبت ممامار دش لرو ( ےظعرطخ یلع 3

 ندنضاخ "هرز ب ولوالصاو هیدن ءا هد هه طمتدحو بوبلاق ج د یزاسعا

 | :روب نم هبت رمو رولوا ندناج لها بوياق نحو فوخ کا مالح ی ولو
 ۰ ِ تاذادبحوت هن دیح وت كراتالوا هدماعف و تولوا هدناذلاهمدحا لګ

 | * یادزپ كاب لد هات ز# یا زاب یمدق رون یا الا دیامرف راطع حش

 ۱ دوخ تاذو تافص #رادر سس زا ناجو مسج دو۶ : رادرب شد زا نام او نیمز

 | قحرد لعفو تافصو تاذ ی و##نیب کش قح نور اار نورد نیب یکی و دره

 | هارنک دون # نم یب را درب نم شیپ زا باج## قلطهزاب یا ی وت ناخ ناهج#
 || تاذ دیح وت ان الوم ترضحتابریک رارسا فشاک سد ۶# نشور وت ناج مشچ |

 | کری ناج ناجاراموت یا مشابدک ام 4 یوننم ۴ هک زرروب بو دبا تراش هنس هبت رھ |
 یخ ٭ ناتمرد وت اب E <« یونتم# ۶ نساس اج كرعاج مر یا مهلوا

 | +۶ یونثم 2۶ ردلکد یکم قو ادوجو یربغ ندنس مل هلوا هداتروا زب هلکنس

 0 | ردعدع حرم او مز وز رامو دعمز لازبال هاشدار یا ی ۱

 | لالج ن-هلطهدوجور_یییتسوک ناف م اع ییاف نیل طه دو جووت یوم |
 ۱ هر هاب ی هح هللا # اع تسهوت امو تاذب وت یتسه هک یناود

 دنع هک هلوا مولعم # انف شب وخ زاو دوجووت ز دنراد ۴ ادکی خو قلطع یغوت |
 قالطا للعلا لعهیالاعتو e ر ددنار هدنکعو نیع ا دوخوامکخلا



EEس تا ی  

 E I رس 6 یوتم سازو زکهاباکی یدعازسوا

 کار ز#نوردلاوحا وهم هکناز از < یوننح 9 مرب دقلواهمشطندنوا> خوب نب

 ۱ El موغشم هنوردلاوحا

 ٭ رب زو تولخ رب نادن رم ضازتغا ۴

 6 یوسننم رد هدنن اب یراکدستا ررکم یضارتعا هریزو تواخ كند م |
 هلاک كنس رب زویا هکرایدید رادب يم هلجج ** تسینراکنا ر زو یادنتفک هلچج |

 | هدرارفا لاک اکسنم هلجج عی ردشلو  عقاو یکحیاهد دهس ضعب ردقوب نمراکنا

 ردلکد یکرایغا راتفک رهزوس مزب 8 تیر ابغا نتفک نوجام تک د دک یوننم

 ندکفایتشادر دوقارفر انكنس## ناو دوتقارفزا تسهدید كند یوننم ل هکلب
 # ناورناج نابمزا تسهآ۰ ۲ 1عیونشم ردجالغا لب تعرسیشاب دل رمزوک

 2 نداروهط ندرعورد شدا رمهاوو هآ نعي ردهآ ها شلوا ناور ندناس نايم

 نکلورلیادانع ھ هباد لفط# كيلو د متسا هن هباداب لفط کیو را مک ۱

 كب هجرکا رولیقیرازو هررک لقط كي 4 دناددب ه هجرکو ا د رک یونمم ۱

 ٩ او هد هاش ره هلا دی رم نلعالا هزنس سد الوم تربضعن را قرف یدو
 | كناجر ةفيلخو نادزب لظ نالوا لکرهظم نکیارارروس رب رقت یزابلو زان نالوا |

 قالطارهاظاکا قیفعحلبایرا دنع هک هبهلا هیلاک تافصو امسا نالوارهاب ندندوجو
 | هتاذ جت قارغتسا ندنافصتایلجاو هرهاظ ندرهظم هرزوا هروب رم هدعاق زود

 | نالوا رهاط هد هفبلخ لد تر هلغلوا بلاع یدوهش كليس تودنا لافتا زا

 | قغیدلوادح او رهظمو رهاطو دوهشمو دهاشبویلباع ورشهنالک سانم هفلیتسم

 هیجوت هنهاک ی هاکرد كتح بانج یزابن هلغلوا نابعهقلطم تدخو بو دیآناب
 قلطم لعافو لاعتمو رداقو لازبال موبقو ناوز یب هاشداب یاهکررروس ل

 تلارب یک ك نج زب رب # یزا یمهجز وتو مطب اب 6 یر ناو ل

 هاکنافصو ام | هدنرهظم تالماک دش رم یتعب نسرروا هجنز اکا نس ا

 تیک نل یز یعد ا نالوا نزهجز هد نم یو دوحو تنجمزب تولوا رهاط ۳

 # کیم یرازوت ینامزا یراز  یونثم # ردکتردق و كعشع كنس نربدتا
 | تافص كتردق تفص نسرولرف یراز نس هکلب لکد ندزن هلانو یراز هدانق,هح

 نالوا هدر و. ریسک ی انزب# تسنزام رداو و ميانوچام + یوننم ر دندکناذ

 تک ریسک هوک رس زا ویا و هرکی قچام e 2۶ ردندنساون
n e o hme e ae e eمص  

  ( 1 I. 8نالوا (
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 ای سهم سوره سس رک ےس مد روم دوو و .یووص سیر

 ۱ یار مارو تعفرتروص ڊچ یون ۷# ردص و صخحم کات ناخ لواردلاقلا ةیدحاراوج 1
 ۱ ینعم شی رداهعس> (یونشم 9 ردنوجما ماسجا یتروص كنعفر ٭ تساهسج <

0 
 مسج ھوا هجا ہد نتف ین دا یم” رس تعد رد رلوسا هدنتف دمر چ ده

 ۱ كرکس هکمادام كىسلى ناز N برکسمساالثم ردنا 1 نسى 1

 ۱ هک دعا قوذ ییاتعمكالذک نسرعا قوذ یدل نالوا یسانع. هک ع لکا قتناد

 سخر 3۴ نن ناعلکوا خژرد اعود هک مظن  ردکیدردقو رابتعا ید ورع>

 ۶ شب وسر هداتفا هرذ لادم شب وررون ع ورفزا اعود # نیب ناک ءال ربدیشروخ
 تستفرکی هامات هاه مامو د تسود نآراد دول رپ ماعود#تسوا عل كو ترب عود ۱

 .- 7 aT ۲ یهاک 1 بت رک تلد #

 نکن ی اولش هکر زو نافک ب اوج #

 .تفک 4 یونثم ۶ ردهدننای.یسعد باوج وبد مز هعص یتولخ هاد ره و زو
 هحاح هلع عد : کمد اهن وک کتیا هرات د صر زو # نو هوش یا

 هلهخورب ار2 دلوا دن رح اا ںی و نکیدا مار لر بوی | هضراعمو

 0 كنهش نت دارا یندنکهکردلوا فی هاب نهلوا نیا ات دا

 ت زر تماقا مش" صرع فالخ د حلاق تدارا هدیدنک ی و هیلبا ضی وفت هنتدارا

 هدنجا لدوناج همدنپ ےب # دک هر لدردو ناجرداردنب هی ونشم ل ردلک دزباج |
 یاب ع قتقبتحوبوروک و نوک ناخ کج نالوا هدمدش . نعي کیدا لو

 ریو زل وا تم نیما سیا نیمارک #۱نیمادوب مهن»منیمارک € یونشم کیدا ع اسا |
 # نیمز نهار نام آمن وکب رک یون ا  زانلواروصت بذکه دنکو ا قداص
 عابتا بو دبا قد دص هلا قدصنآک یب زس ےس د ید نمز هام نب رک |یطرف

 ۸9 رجا !سفننکلو ردلمنندرب زوبناجراتفکو  هجرک لب :اقمعس*یار دەز الق یک
 لاک چى ونش م ردنا عج ےسا رهو تب بادآ نالوا ہد دن لم هلن ادش مع
 هکر دوندوخلاکرارقایعب 9 ۹ تسحراکنا ںاکا

 صراخ نکیدنکو رس هی ات تلا هعزوسنوروک هزژوا لاک هسدنا رو دمص هنر ن

 لهارک او#تسبجر زآو تجز نبا ميذدو هیون زس هل مالک یش نالوا
 تج زر وب بود اوشپ اد دن ی نیرو تج ومب لکد ل ۱

 ناخ ندا د ردراو یتهدناف هن ثلوا هتخنادک ناضر هدوهب وکح تعشعو

 ۱ عراغبودب عفرندنب زکلکوک دوخ او زس هب ات نفع ولو عباتاکیرک ردوا لکد
aaa 
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 نر دیارفیم 3 صاوخردربناکاردوخ هکنا و9 ین ازع تس اع لھج #4 یتدادد
 E a ۴ اا ناک دش نا یک نط # ی دانرذربنییدوخحش# صاخا یناعم

 3 هدامآ یش تابسا دنک # یارسو عارو عایزاب دشک او # یاع هعموصو

 ییالخاب# دند رکو ادروودرک عبات##دندرکو ادرکد نج یهلبا 3۴ هدا “یو ر دنبشدن

 یھ ا # دنزاسو امان تمارک د ص 3 دنر ار شلبسم دب وک هح رھ # دیرادشهدقم |

 توس هذن : رانفک ر زو لوا یراصت موف ل هلک ہد دص ورک س ۴ كيرا دنا شما دب

 ردقوب ود نوسدا تبحاصمو تةلا هلبا رل: وب بوهبحندنولخ دی ال بؤ لوا هت رفو

 یا # دنکبم شماخوت قطن ار و د 6 یونثم ‰ هک رلید,دیدو بو دبا تماقاراتج
 د یونثء »۶ رابارو دو شوعاخیسفنو ناطیشكلراتفکو قطن كنس یب سو ادش نم
 ةا قرلبا شوه یزم وکم زب لز وس كنس + دنکبم شهوت تفک ارام شوک

 ندیشی ا نیرابررد تاکو نالوا ف رشم هرات حک هکر د وب سد قمالعر تالءاک دش رہ
 هللا تبحر وت هدنبلق ن دنر ان لنآ بویلاق هیناطیش سواسوو هیناسفنرط اوخ هد هنسک
 نو "و سوهرع "وکم زب * ییوتاوک, نوجتسشوهامس وکد یوشم 4% ردن اهدهاشم

a Eمزب# یی ول اب رد نوح تسرح ام كش وخ وچ یوننم #* نسالوان رسايو  

 | نالوا یروص مزب كس هلوانس برد هکن > عد نسنس ارد نوخ ردرخ ر

 | اخ اراموتاب یون ۰ رولو اد رد نیع هلا لوصو نبرد لواش شوهرطق نهدوجو
 یا۶كوساترونم وتز هلاعسی اه یوننح $ ردرتهب ندک اف لاخ زب هلکنس + تالفز ارت
 ناسن اارب زردرونمن دنرون كنس لاعنیک د کمان ن دک اعم هکشسش نشتاذ لوش نس

 لفسویولعورد هیهلا تافصو تاذرعظمو هردم تقیقح ںاتفآر ون علطملماک

 سد ردد څر ون نالوارک هولج ,دنبلقلماک ناسن اییمالعا بلطم یانوکم هل
 نادارانم) لیقاک ردالعاندقلوا هل كلالماهدک الف قلوا هدنیمز هللالماک دش 5

 بلق هلا ید رون شل وا هدکلف دکل هتوط ( فوصنلا لها عم سل نا هللا عه سام
 | هرزوا كلقەزب م کب ایفا ,اراموتی ىوش ن

 ردلکد هکلف راتعایعد یدلرب وانعم هرزوایربدعت ندوب كاف ردکیلب رات قلوا

Eh SEE EAردو تک٣ هامیا# تبسک یرابكلف نبا ا هامی  

 یراب هلتبسد هتل مو بروو هتعیهحدیشروخ نالوا زاهعشعش هدنیلف ت

tTتروص# ۶ اژلالف ادوب تعفر تروضه<یونشم 2 هجرکا  

 د یوننم اما رد لر و هیروصتعفر قج رک الفا نعیر واوا نوجا > الفا تعفر
 برق هک ب ونعم تعفر ییعیر دنوج ا كاب ناورهب ويعم تعور ار اب ناور تعورییعم ۱

 ( راوج )
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 لوا ځد هله جو یکیاس رشو دهب هفدزو داخلا ا

 تولوا نالذخ بنس یراکت اکر دول یر نسررشود رک اله هطرو یدنمدرد

 كکلاس هکلب رلوب حالف هسیارشود هداطا کردو ی کیارولاق ند هضافتسا
 ًأدبمو هنایش شاقیاعحی عح هک ردکی ک هلا تهور طلا نامز ةه لاقو لب :E ىسەبر

 هدقدل وب نس هبت رعدونهشو فشک نودنا فشک تفرعم هلنادحویدنک هداعمو

 رلشاب هغلوا رهاظ ندندوجو یدنک نیعلت الب یاعمورارسا كکح هیلی وس لوا
 ندقحو تمهورظن هددنک هرا> هناماراحوا هناکمالیاوهوج بوجآر ته ع هو

 طرض نالک ضعب ندفوصتراتفکد رع رلهراعب هتخشان نایعلوا تیانعتردقو اطعا

 تیوذنا نفابف نولوا اشیا هاناز وسط یون وه ای ترور ی اید
 ندتنهادرل هتل اب هژ وهم وا یرللاط هلج ییاعتو هناهسقحرولوالصم و لاض مه

 حالعهروک دن موا نکیدناهدهرب دهن و 3 رهیدعا | هلفاص ۱

 یلخدم هدنآ كن رغ ردص وص ٍ هرلاعاک دش رح كمر دب هه 5 وک هنو كعا

 شزوسیچحد بلاط بودا یشع شف 1 هتیلق كلاطالوا لم اک ذش رھا ار زردفوت ١

 تایذح ران هنا سوت تایضتفم بودرا راناج هدهدهاش نودا لصاح نورد

 راجآزوسر ,دجئرا ادففاک | ندتسفیقح رارتسا هرکصن دق دلوا و بولا هلا

 هچنراو هلاکدح هر زوا بولساوب بوجآ یخدزوسرب هروک هنس هبت رم هرګصندنا |
 ىلع یس ید ل)هنتسک صعب نالوا هدنس هج ر لماک دش اما ردنا هیر

 هشب وشت بودبا لصاع:ناجلخ هدکدتاعامسا نتلک كنارلتوا نود هلفلوا
 ندنلوا قش یهو بزشم مه نکر ه توللوا هش هرکلاس اذهلف شود

 لرلفشاع نالوا هدنسهس رب لعاک دش مع نوچکنا رد نوسعا هلاکم هل ربع

 لکوکب وروتوا هللا تمص بويعا لاقولیق هدکدتا تب بولک هرب ر ارقف ید
 سک ره کلب رزم راب وکو تەك. هلب رب ر بولو! یس هناورپ كقشععع“بوراو هنلاح

 شاو رارد ازوسرکح هآهش وب زوس بودا تدحو برق "هدهاشمردق ینور دیافص

 قشعخد نسبول ون ی هفناطو رک اردون یاملراقشامرارکو دناقندنرازوک هشرب

 وق ین اذک و فالالاو هرفاعواحص هسکد ت انا رب رکج هد هذج شت او بوح ا نارش

 ناو كرابلاطیراب كسی ازالو ا ید بلاط نانوا ندایلواو اسناو قرود ندقحو
 ٭ یرابلاهللاهجز بیا ان الوم 3 هلوا ن درادروقواشابنویقو ن درا شارح ی روا
 هز هکر شودكشوه شوکر درلشمرود فیطا هنو بوخ هت هدناب ول هدیهذل !هلسلس

 ماعرد هکناز ٭* فال قیافح شب ادزا نر # فاص قر العز الد هدرکنیا##ربد
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 هک نکشبار تواخ نادب ره ندرکر رکم ۴

 د یونثم رد هدنابب یس همتا حاحلاو مارب ازت دردی مود لب رت یتولخ
 اهب و هنحرو ر ره هل وح هنحر 2 ؟ح یاد فک هلج

 ه۶د هر ییافخ ترقوت 3 وکمام ایافجنیاو بب رف نیا یوم 2 مکحوج

 | ,ةقاطوردد هاب راح #هنرا تقاط ردق اراب راح. یوننم م هلی وسزوښ ا

 نافیعضرب چ یونتم # هلو هدانز نددنلمح یو نعد وقراب هرم یییدلوا

 یرلئوق هبافعض هحشهقو ( ۳ افن هل فلکءال) نعت ۴ هنراک توقردق

 یسهناد كغ ره # تسد و * دنا ع ره هناده(یونتمزغوق شیا یرادقم

 هنه هثچ یسادعكخ مره نعل رد و هدلګ ول هزادب اردن رادعم كلا

 كغ مره رجنارب ارب # تسەک یرمعتا ع ره هیط د یوم و رو

 الثم ریش یاجرب یهدنانرک ار لفط هیون م رولوا یس هم و هع نا

 لفط کد رم نان آر نیس لفط هیون نسهر ونان هدب ردو هال
 ۱ روئهارب زلس شلواكلالهو ۳ تیم نامه نعد توطهد ندلانلوا یک

 اهنادندەكنوچ € یوننم ردقوب aT دعتسا هنا لک |

 دوش هی وللم هر ) دو | دلک هروهطرلذا !دند ندلفط هکنوح #*نآزادعب در ار

 و یکدا بلط نان هنسو دنک لفط لوا ۰ نات لفط نادوش بلاط

 ع مد یوم # ردنا بلط یسودنک یان لفط لوا ا دوخاوزملاق حاتحا

 هيلا نارمط ۵ روح ع ره نالوا شماع یدانف# دوش نارب نوح هتسراترب

 رولوا یس هتل نهبرک یجب ره دوش نارد "هب رکرھ ےل 6 یوم

 نعپ هروتک و راقو دانق غره هکنوچ # دوخوا درن ردرارب نوچ یونشم
 هک د < یونشم ۶ ردازاور هل راشخا یدنک هلو نلاک بولک هروهط یدانف

 اتالوم ترضخ ز نسککا ادصو ریفصدب و كبو زسفلکنت « او هل رص ی

 راش رارد قح هوا ناح ں سو ا ید هد هقن رس تایاو اس الا هرس سدق

 ولس باب را قع رل دروب نایع قف زط باب زا لاوحاو نایب تب باد ابو دنا
 دعا د صم ( مهلوع ردق ىلع سانلا لک ) سپ ردهدنسهباثم لفط هدنلاح ادتا

 هاب وسزوس هن رب ره ندتفشحراتفکو تش رطرارم هاتولس نیر | نیما ةا ره

 دیر اق یس ههل ليف ارز هلب وس هروک هکناعذاو هلصوح هجربدق ككکدلب وسو
 ٠ | هیدتبم اضرف رزکب هباش هلبا لفط ردلکدرب یلاح كنیهتنم هلبا یدتبم نلوا
 اک ناکا ےل تکرار ضعب ندرارسا ضمعاوع

 ۲ رانا )
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 ۱ .RR یر رددو>ح وه و مع ناد 2۱ لف سوق دع رک

 هلا و ی AR E ةيضاررلش مروت

 لواو ( نج یلخداو ) لوا لخاد هذسهلججمرلاوق اص منب (یدابعف یلخداف)
 هلب رون كران ! تولوا لخاد هنا رقم TT مرالوق

 موب باطخ ود وخا ور دیک هلبافتمتآ ره هيسدقرهاوجار ز هلو كءد لوا هئضتسم
 کیدا لوخد هن داسجا كلرلتوش ندمد ابع(ه تم طلا سفنلااهتااب) تولوا هدثعب

Eaمدل ضاح نوح !تنسمج کل اوا لخا ددعاورادوز کیدا شع ا تةراقم ن درلن  

Eرعرلش | قیقحراز هد هجرت تو ترس  

 هلن ارادقم و هلا بسام ییجرا الاح هثلوا نایبهدک دلک لح ه دفن رش یونثم بی رق
 یی رط هکمادام کر رزرو انسالاهرس سدقان الو« ترضح یدعا یدشلوا افتک ا

 هننمطم سفن هقدلوا ترک ی و لوک قو سخن بودی شا ۱

 تفك ىوش نیس روا عاعسا نسا دن یحرا ندحباطخو بویاوایحاص

 نوک دین او باطخانالوا هدیردو هردصمان ال وا هدیرادب##یردیرادبیوک و

 ليف درګو نسهدن کو و تفك كغلرادب ن e ادام نعد ردفاصم هرادب ید

 رارساوباوخراتفک ی یرب کی و باخ تفکز وت هک یونشم نس دیم هژاقو
 ریس سپ نسرولیههدینج نچ قطا قوذو نسر كرا هم اررب نے نس هدا رال ابر

 رس # اه لعفو لوق تسینورب رس ٭ یوننم ۶# تكسیاربدردننطایرمسو رهاظ |
 هلو ندلوخ قحا | یربس "یقرتوزرات مع. یربعندلاعو ردز و ولوةمزب یرهاط
 ناعم”! نطاب رمس ۴# ام" یالابتسه نطاب رس د یوننم # امارد هلعف ندلعفو

 هدعرصوب ردنوهال حراعم هبت رهربسو تورحماعموتو کلم ماعییعی ردهدنرزوا

 نالوا هنسانعم تسا تویلوا یدرفم تسه نالوا هنسانعم دوجوم ا ۱

 یدع اردکع د تسااع“ ردوکر دهدنرب دقت تسارد دنازاههد ثسههک ر دیکر

Eنالوا بونم هکلکشخی ی رهاط سح##دازب یکشخزر ک ہد د یکشخس  

 نسد رغ ندنسنحس ردشعادلوت ند اعک ارز یدروک یتروص ماعو

 یماسدعناج ##د انا ردرب یاب ناج یسبع هک یوم اماهدناقلانشآب وروک
 هکر ارزو هدنسفنا و ناو هدیصق ان ال وم ت ری یو هنرزواكنسا رد نعم ییمدق

eعهد ی _ ا م ت ت  

 erna aaa E ۳ کر رو 2 ره را توس ERR تر تا اه



 صوص هر نی ہطم سفن ندقلطم ضابقو قحترمضح 3 لب وسد ار یجراباطخا

 بولو ا صالخ ند اکو هلو |نیبادخو دعتسم REY E لزب ۸م بوبحو لزالاج ۱

 رس شوک نآ هن یوله کسر د رد هن رس شوک هبل سپ هلوا نیش بحاص
 ر درکنات هی وننم ۷ یدع ار درس شوک ی س هب رس عم لوا 9 تسرس شوک
 نطاب شوک هیلوارغاص یعالوف شان و هکمادام چک تسرک نطار نآرک نا

 وچ نی زاوا حوتفم هک دلوا دودسم رهاشوک ینالوق نطاب یتعی ردرغاص
 نس هش رونصندکعالوق وب هلو |ناهرو تو لیل د## وب هلو !ناسآ کس نسراید

 هلن الا لوصو یدزرسرلفشاعیایدعا + كش "هدرب نوسناب هندوا نیمب # كح ۱

 زمسشوکو نمسنسح 6# دب وش ترکف ی و شوک ی و نس> ی یوننم و زکسرلبد
 د یوئنم تولوا هداهنمدق هنس هحرد هنئمطم سفن ات نکیلوانسترکفو

 سفتلااهتناب) یلاعت لاتاکزس هلو هدنونشیت اطخ یجرا نالوا لا یجرا | دتهطما
 تبآو هک هلوا مواعم 4 نخ لحداو و 2 ص م 3 هرضار كي ر

 ادعسیاوشس ادهش یادتفم یرلیطعب بوئلوا یالتخا هدنلوزن بس كلهم ر 3

 لزا هدشعح دنعهللا یر بلط)اد عن هرج ینطصملاد#ع ترضح دحام 

 ندهللالوسر باک | هکم حف لبق یراکسم هکم ی دیرلیضعب و رایدید ردشلوا
 راشعد یداوالزان هدنفح هنعهللا یضریدعن ببیح یرلکدت | باص ِ

 ییزو « دنرلکدشا بلص یدک ن یخ رک ریشه هک کر ووا تیم

 ناک نا هللار بودا تاحانم هقحهاک رد جد E FE هنن دم

 ا راو وا ی یب یدلباعد ید ( تتلبقوصن یهجو لوعق ریخلدنع
 رداق هکعا فب مت ند هبمک هجو كبببح درف جه نو دیا هیجوت ا قتذوا
 هناعا یرافک لوفلاهدارا لع هد هع رک تبآوت هکر ارروب ریست تایرا یدلوا

 یطاص ل٤ نعي ردققلوار دقت اصلا نمولل لاقب لوقهداراو ردراو بسیغرت
 هکر وا د وشد رب اباطخ ندقح (هلامارک | ثعبلاو تولادنع )دح ود نمومنالوا
 تنوکسس هلا هللارکذ بویلوا كش ناخ هدنناما رک هقمط بوم سفن لوشاب
 *دلسلس ءادتا سفن ارز تبع وجر هب ر یدبا شلوالصاع نانیمطا هها)اءاقلو

 بابسسالابیسم بودیا باسا كرت هلقح تیانع نکشعا ثبت هتاببسمو بابسا
 قح تفرعمو رقتسمهدنتف یتفرعم كنا بودبا هحوتو قرت هبهناذل بجاوو
 ناکو ببر "یشرب 6َا تودنا هدهاشم یحو رولوا یتغتسم ندفح ربع هلا

 یسرب هنن رزوآ كن 1 ندنرحو یوح هک رول ون تشک ت هلهحو رپ ۵ لب :اعاو روت

 ( یراط )



 کس
 | بوخ كنسزب E هدرکوخ ی تشوخراتفکیام € یوم رای دیدزردیاتآ [فافدو
 ۱ كنتسزپ ۴ عاهدروخ وت تیکح ا زام < یونثم 9ردزرشلواداتعمهنراتفک فیطلو

 ندنس هلمجورپ یدعا ردزمشم | شون تفرعمرش و تمح نابلا ندکناک ناتسپ
 هزب یی افج وب یاعت هل# نکمابامافجنبا هلال 6 یونشم 7 ردقوزولاح هتقرافم
 هموق هنیر ابییوکوت هل ارمخ یدعس نکمادرفا ارزو را ن زکر بخ د یون ها

 لددهدیم دڳ ی وم هلا فوخ ندقح كج لان داة جر دراو تفآ هد رخ انار
 دند رکو تیب + یونثم ول رال دی و کییررواضر تلکوک نالد ننک ار ر |

 7 نیک ن دکقارفو رعهو رالوا ندرالص اب زمستس هرخ الاب# نالصاح ی زار <

 7 وتا یراصا ال لصاطا )هات مورگ ندنفر!عم عاعسا بواوا

 زسنس یکر ایهام نالوا هدلجحاسو یکشخ یس لج دنبط یم یه ام وح یکشخ | /

 e AR وسر طضاو تکرح تودیادیما عطوة ندنایح ۱ 0

۱ 
۱ 

Ee 
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 - یدوجو تفرعم رهن e دنب رادرپ وج زاشکبار بآ 6 یوننم دنس

 نوت کاک یا 4 یوشم e هلا ناور یم ءامو هداشک یا ودنا ب حف و دس عفر

 هللا هللا هک یونشم ردد وب هتک نیس هد هنامز هک یا # سکت سان هنامز ردوت

 ندبارطضاو یزیو شب ربادابرف هقلخ نوساوا نوح اهللا # سردار
 هل" صالخ

 ٭ ارناد مهری زو نفك عفد

 ناک رسه«یاناه تفک کی تمر دنا نابب س SNS یزد صییذف |

 یرادب یم هقيقطاین نکیلوا هاکا راتلوا ی ولغمو هر هویج ی ۱

 د یون # یدنا یرارولوادیص هدلقم هلوةموا هسلوا لاقولیق ناکره ید
 مود یج دا بلط نابز راتفکو شوک ظعو * وج شوک و نایز راتفک و طعو ۱

 هلو یشوه شوک نکلردبا لقنندننابز رپ زو یهباکحوبانالومترضح هچرک ق
 # دنک نودسح شوکردناهن هک یونثم ۴# زرروب هکر دنهصذ عو بت |
 هداشک نغالوق نطابوز کیدا ادن نعالوف هرهاظ نعي کیدناهش هنود س> شوک 1

 دوح متچدآ س دن لٽي هک یوننم نسژوا دعتسم هنعاعسا هبهلا تالک عرکلق

 ندنطاب مسج یع زر ul هرشط ندزک سص) قدنک یسح سم 3۶ دنک ن ورب

 . بولوا نشور نکتققح هد دو بزصت صب یی کیدی عفر دن. یر هات سح ۱

) ۰۲ ( 



  هدنولخ نیک در لماک دش رم هکر روبی داشرا هرانلوا قح بلاط ید هدف رش
 یا یرانایمو بو مست یرلق ادو دو بوراراصیرازوب ندتضا ر بولوا نیشن تلرع
 هک ان ) رر درد نکمهرو نم تلاح حد هل درو هععسارپ زز هیمارا ید هدرل لو اتاق

 رولک هنت ولخ ر سر زو یراصن موق سم (ار یخ ی سرب قلخ ی رک ##ار قنور یرب نیدزا
 ردقوب رول هزب سنس هکر اشعد #ر ون تسناراموت یب ناشبا هتفک < یونثم دل

 هجن لاوح الراروکن مس شکاصع##روک لاوحادوب نوح شک اصع ی ی ونش م

 ۱ بوشیاب هشک اصعلوایخد راروک و بویلوا شکا اصعر ههکوازروک, یعب رولوا

 | عو ناج دیدردراو هتکنبجکیخد هدفرش تب یبرولوا هن یلاح هممهتیک
 نالو هدنس##ادخ هزاومارکارسزا ی وننم# هقافردیمولعم كن رابحاص نانج

 یز # ادج دوخزارادمارام نیزاشس 4 وف ¥ یاعت هلل نوا مار |

 NE O د درد هعوط ادح ندنادن ک دانز ندوب

 انعم نالوا بسسانم لح نک کل ردکعد ندنجواو ندننشابمارک | مارک ارس زا

 نسو ربییک رالفط زب وت هاد د ارامو ےنالفط و جام ٭ یون یدنلوارانخا

 [ هن رزواز ی“ ay ن نا هاد ەز

 ٭ یوننم # هلیاروعع+ ندکتانع لظو هیاج یاس یزب ینعب تسشود
 هسیاروس#* ندزسملاق یدشاربزو # تسسنرود ناب زا عاج تفک |
 ندنولخن ركل تسینر وتسد ندمآ نور كيلو یر درود ندراب ما

 زوبما لوا# دندمآ تعافشرد نازممانادع یوننم 9۴ ردقوب زوتسد هکلک هرمشط
 ردن لواو#3دندعآ تعانشرد ناد رم ناو یونشم رار دلک هتعافشهد ایوب

 تعانش كت رو دنک نکو دع |لاجج ضرع هراودنک كر زو نعي رلددلک هئعانش

 رک یا رک یا ارام تسیتخدب هجنیک + یوننم#رلیدت الج هنفلخ اتسکو

 لدزسنسزپ مب وتبامهدنام نيدو لدزا یو ثم هک ردقلتخ دب هلوقمهنهز و

 مام ندنولخ نس ۶# دردزاموی کی هزاهب وت ی ونش زشملاق ميينآدنب دو

 یاهمد لدزوسزا منی یونتم ل ندقارف دردزب و نسردیا ناو لع نوجا
 غ رضمو هرس سدقانالو متر تضح ژر ذا راهآقوغوص ن دنر ارح لکو ک *د رس
 ندقشع شتا یراصننالوا ییابخاورب وزترپ ر زو لوا بو دیادصق هتکن هدفی رش
 ندورد زوس نکلزرونکو دزو یرل,>اضلد سزوس هجر ؟ بولوارادلقمهر عیب

 یرادرسهآنکیاكحهدناقارحایدوحو نەر > یسهرارشكزوسرکج«آندباروهط | ۱

 ا قوفص دن نژوایرالوفو دن کک اراصنوردکع دیدبارز دکوطلکوک |

 دور ر



 بابسا یاضتقمرب هللاةداع هک رولواهاک عد مهدنربخ بولوا ییادوس ندنفازوس |

 اسسا فالخو هکر ولوا هاکوردنا اردا یا ید لعع بولوا یراج طبا سوو
 یوننم ان هلف وا رداف هک ارد ین مو عفو لوق بودا داع قرخ طبادوو ١

 ا کح هناطسفوس ےک ییاطسفوسهدننالاخ كن ٭ میاطسفوسوج شتالابخرد

 بوبث بواوا یزارکشم كناشاقیاقح هکردهفناط یراکدید هب ر داال ندهب رهد
 هسنلوا لاؤس ودرد هل هب ره یایشا سد راردنا راکنا لع كلابشا توبث مدعو

 اوس هعناط لسنقلا قد رطب ید انالوم ترضح نیرلددرب و باوجود یرداال |

 یکید هللا لاردا لوقعو موهف كنيلاعتو هناعس قح بو دیا داربا یی هیاطسق

 نایز یا +€ هللا هجر یعاج ۶# راوروی وبد ےک ییاطسفوس ندنس هیفخ تم”
 نح“: ناوت تلاک ج رش درم #دنلب وزا نه“ ردق هاب #دن وت هتکز ادرخ

 تسی درواد اب هلح رم نب ردنآو#تسی درو تلاع اب ۷ تلاوت رکش |ا
 دم مز نب نک ۰ 3«تخانش هک غار برون ور # تخانش رک ىا .قلور یلکزا#

 9 موش شوک ف دص وج رسا یاب ٭* عوش س سوماخ
 میم جم

 43 اراصن موق لالضا ردر زو ناکا رکیدرکم ¥
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 د یون م هل ردیکیدتسا | دتس ۱ اب نالضصا .یاراص» موقرب

 دی رم یربخر ندنسودنک راک هلب > ر زو لوا # بت دوحزاربزو 2 2 ۱

 هدنولخبو دبا كر یظعو #تشن تولخرد تشادکب ارظعو هک یونشم ىدا
 یار نوح ا بابحا بلج یدعاردتمرح تاقبحوم تسک ترک ارز یدروآوا ||

 ردراوتراشاهدش سد ود نار بایراندم"تولخ راتخا تمرحو تزع ۱ 1

 رد نادب ماب یوم هاکماعروک هیهتسک بولوا نیشنتولخرون نهریژو سا ۱

 یولقایتسا هر زو تبخگ قعد یدقارب زوس ندقوش هراد یع#زوسقوشزا دنکف ۱
 هدنولخ نوک ی لاقرق # زورءاصب لهح تولخرد دو <یونثما۳یدلوا هدایز |
 وا قوشزادندش هناو د قلخ د یونشم ۴ یدغا رادمد ضرع هنابحا بولوا ۱

 قارقزا هک یوننم #رلدلوا ناسهناود ندننبص دیماو تو قوش تاراقلخ |
 نازوسو رلءدلوا نازوس ندسنلاقم قوذو لاح قارف كلا وا قوذو لاقولاح |

 دندرک یمهیرازو هلال هیوننما۴یدلر و یتعم هرزوآ یربدعتلاسقارفزادندش

 ه«یوننم هسدا رب لو لو ارلیدلبا ناغفوعرمضذبولوا ناز ندقایتشا قلا ۱

 | ین وب یدیآنلوا تاقیکیاندنضایر هدنولخ ویو وتیولخو وهتشک :تضاب ږزا ۱
 ی و یو r ر ر جم



 یو
 کدام ۱۳٩ تسد باما شرم سیار دیح رک سد اب ا

 دوبانو ۍح ېس هلج هدرظن رب هسرولوا سد لام الام هلا ىجا راکفا
 نٌسکوبولوا | هراس ت تدحوراه وتراز هالو هار تبر اراک و لک ل احا ین تولوا

 a عاونایرارهلملب لدیحوت

 نالوایک ریزولواو یرزو کودتا لر وزترپ رزو لوا هباراصد موق رازه دصوا
 رازوایودلبا یک رب و زترب رب زو هد ناسنادوجو هک شاعم لقعو نترزو كنبدلعم
 باتفآ كلاعتمیادخ را 7 ك زا ادخ دنادرک تسدن هک یونثم ل یرازه ادص

 ختییغو هرول یتلطورابا دوبانووح ند هرارشرب یبذج دیشروخ بانو یانع
 ںیع ںیع یوسم 3 بودن | لیدی 90و سو تیکلم نا دد رسا رزرو هدیاو ۵ هروصح

 ور

 تا RS تایج تب رشنیعیناسیارهز كنابند تبع رخ
 4 9 شد و دز یدو زوأواتانسح نیع اس دصیسا او (تانسح تاس هلال دبب

 لاوز یهاشداب لوا ل ۱۰ ارصام- اورایک رهم نددم ک بای او ۳ نیک بسا

 یالسلا باع مهارا تیضح یلیلخ ٭ ار مھارہا شنآ رددرهرپ  یونشم
 هحاورا ی و فوضو# ار یی دزاس حور یی <یوب ولی درو بدن | شنا
 ب رو دیاهدر ور هد هیج رس او قشعرات قاشعلاعت و ناه“ قح یعدرزود تالتنما

 دوحوو یاو ندیرلنم» و دوجو بور و نادواح تابح هلا ېت دحا تایلح ا اوا

 يوخال) بودا نیماندنفوخ كم “ود هلفساتاکردیرلحورو رد اقای هلا یتاعح |

 A ۳ یب عو e و ندکیلق رهظ

 ( زوس )

 ۱ 0 بودآولر هر هکیلق دا رسیدح ا نفیفح یاتفاو یدجا تىر و: نالوا هدسلف لا

 ۱ دما رها وارا هرذح شن | ترارح > هلا هللا تم 2 تیشک را

 ا نوجر زووارزو دک یوننم»* لال نو رول وا ر طعم عاهدوره و ن نعل

 | ردنا تمکح ننیع ك مدساک نامه وتو هداف تالیخت لو ادنک ت مکار لی نا
 | کودتا شول بون روک هدنآتروصو ۴# دنک تبرشار بآرهزنانیع»<یوننم

 ١ وراه اهرم یوننم زود ر نیش هب هنسک ن نرو" کن اک لو اه نیتندزاس اررکت اناکنا

 ۱ (یهارنا یک امالسوا درب ینوکرا اان بجو عرب هک. راډ لازب ال مرک, رب لاعتمرداقو

 ّ هرادد تنجو لخاد دننصا داع " هصحر نالوا یرهظم ( نونرم مهالو مهبلع

 ! ىلج كىرى ر اب بولوا هرزوا قدصمدق هدیلطهار نس ناھ یدعا ردنالصاو

 1 تم یادخن مردن دقت i TEE ا
= 

 تم

| 



6. 
 | دع فرشیناندوب نس كدی دعت ٭ فرشار یتسجوت یرادنب دنج هیون
 توعیح 3 رطوبو وق ی العاحرادمنالواتاذلاب دوصهمو ۰

 مدآرسدنلوا!فلخرمخ رک نسلکد هداز یمدآ هکی دلو |مواعم نسر دیک هافسا بناج

 د هبت سه ا رام نعد رولو الدو منو دزو

 3 یشایدنجاتالب نیعردوت ۶# یشایدنچ اتالتبم تروصب × مظن ی درر دبا كشر
 3۴ یتبزاراتیم دیراتیع ٭ لد دنا هيس خر یااز ا ليزا رع نوچ ی التبم تروصب
 تشسودنعءهح # تعصح دوخ زا تشذک یران ی 3۴ یل زااج ارد هش لاصو

i ase pn e r ag i n gp n i 

 مدآوت# یی ادخددزا مورح نازایی ادجوذ یراد تسود تعیبط# تعیطیرادیم
 3۶ یشکرورغمارج مد آیی وت ##مزلق نیعواو هرطق نوح همه #4 ےن او الفا همه ماد
 نلد هصن# یلاع مرکب نم نوک دنح چ یونشم ۴# *#یشکر ود مد ناذارج كدناب

 ترهشو # یمهدوخزا منکرب ار ناهجنبا یوم  نسربد مراتوط یللعو |
 یماجان الو نسربدمرابارپ ندمدتک ی لاعوب هللا تموکحو تنطلسو طورشو
  تعل همه نا نال هتفشاوچ هتک ان عجب # نالد هتفخ کبوخن ردیا دامرف

 هولج # دولاباوخر ظار درخ تسد # یزار تیعل هد عش دصب نو #3ی ءزاستعلو

 1۷ لاع كددوخ* هد د ناهنا ھ لایك ین سد دنس رخ دنح 3۴ دو یی یایخ هتشکیک

 دوهشمشحرظد رب یالع ا٤ی وشرادن "هدرب قداح ٭#یوڈراد وچ ب اوحی رکو

 د درک فر رپ ناهجرک )ی ونثم الم هلوادوجو رس فشک هکنروصب دید ک لوا
 شدزادکیدوخ بات یونشم ۴ هلو ارپ هل اراق رسارس ناهجود رک | ٭ رسب رس

 ۍروص تلودنعی ردنا دولانووحور دب زا هدرظنرب ی آباتفآ ترارح #رظن كياب
 اب ارمسیناف یابند هلا توت وربکو تکو شو تلو د هنسکر سپر دیک فر للا نی وند
 ردناو عی ا ہدک دتا ع ولط یرهق بات كلالج دیشروخ هسلوا ہدنفرصت تح
 اوسام تغلاواسد تبرک لوا باوجهردقم لاوسلوش ناک ف رش تب و دوخاو

 هلا هیناطیش سج اوه څو هبناسذنرطاوخ فرب یرات وسان نیمز و هدرسفایرااد هر
 ندناقلعت ردق وب زباب ںولوارثاتماعون ندانال و ہرا ررد تاگ ر الد ہت نالوا لامالام
 لناوسام نالواهدنرابلق و دردی ب اق كع اع وج ره نه هلصا تقیقح ںولوا هتسسک

 ید ی هرطاضو هکر ر رو هرس سدقانالوم ترضح هلکغ اداعبنسا یتسهلاز او عقر

 هساوا لامالام هل اراق ناھج ہک ر زکب اک الاثم کن وبر دلم م رحایسهلازا تو کر کیدیمفد

 فرنالوا یک هاش لبچهدک دنا ات هفرپ یترارحبودباع ولطمراجنامآ باتقآ

ستالذک رولواد وانو وع هدرظنرب نانا ف
 ههل ط۰ ضا یاضرو قحید رطجدزر
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 هو
 2 تموم نازیدرک: تی نتشیوخ 4 یونتم و رو

 سم شمالوا لیدبعروصو شقتها مدلبعسم هل هجو هنیمدنک نب قعد
 e تلعوردناوج هاوس لوا دسرولش دردیلک درالوالیدبت هر ر هنا ويح تروص

 دا مارب زیدیا یکشر کالوقع دوجو لوا هک ك دلبا حسم ند دوجو ر ل وش عد ر دنا

 ردناسدا هلا ترس هکلبلکد ناسد اهلا تیزوضناسناو ردنربسلکد تروصنانلوا

 ۱ لوایرلکدت !كشر لر هسدقم هك المو هدر لوععوروناو|قالطا اکاعوقت نسحا

 هاک ر ظن هلا یوسام لاغتشاو اسد تبخیعیعح لوا هنو أ نسردتعیعحلو اوتربس

 ا بولاق هدیتن تعیط ما بودیا مورح ندقلوا ادخ
 هوا لکدرهاظ هد هش نالوا الاح هروب م تروص هچرکك دلباحسم هب هبناویح

 ۱ هشت دوهشو فشک بایراوردناروهظ هد رخا همس (رارسلالبتمو ) بحومرب

PS SA REجد نسیدعا رارلب  

 سم نیک نیب سد یوم بوجآ لیررصت "هدیدو تولوا رادب ندنلفغون

 شب شیپ هعیونثما۴رولوا هجن كلنا حمم وبكر وکب ودار ظنس#دوبنوجندرک

 محمود هدنتف ییع هم كرر وع نالو اح ٣“ هب هرهز لوا # دوب نود تیاغب نا حح ٣“ نآ
 لاعنالو | نیلفاس لفسا رحم وب بولو |عق او هد ولع ی ك ار نر ولو | نود تاغ
 ضرالاوءاعس ان قرفاتعمو هروصس ردشلوعداوهد هی اویح تروصو تعیط

 تودنا ناب . نکو دیایُهننالوا سم شعارالفسواولعانالومترضح سد رولوا

 لدروسهرنخابناجیتمهبسا ¥ یتخانرنخا یوس تمه بسا 96 یوننم#رارروس

 | عیچو یدوهسم لنهبولعهکالماموعمد [#4 قخانشناردوج “مدا ی ونش
 تالح ال ءایش الا تفلخ )نعي كدلیاناعدا ںویلعب نغیدلوا یی ولطم لر هیلفس ءایشا

 بولوا راکتمدخاکس هیلفسو هولعءایشا بولوالفاغندنموهفم ( یلجالكتفلخو
 نس نکیارلبلاطس هقح تلصو هلبا یتطاسو كنآبولوب لوب هنلکوک ناسنایربره
 نالواراث [بابساهدیلفسصنع ماعهدنرفعم تل ة تالف بو دادن ران [یکیدنک

 قراوط سونج بویلوارادرخ ندتفیفح هلکعا قلعت هنن راثآ كحور و بک وک

 KEF یجدو كدلوا نوکنرسهدنعیبط لقساهاح تولوا یاخهرتدن دیقو القا

 هاویادلو لوق نکا ناظاس بوی اد هکشوک یییدنب # عیابطو ناکرا سوبحوُشم
 د( یونشم ۴ تمه نود نالوا نیهمورازهد هيناسفن تال "و نیکسمو لفاغیا غی ردو

 فلخ انیانسلک دهداز مد آن سرخ دعقو دیار مسدلولا#3فلحاتیا "هدازمدارخآ |
 بوس a سست

 ( یون )
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E 
e ۱را تاو نادسوز قوذ بام او اقا  ea 

 رها سانلا نوا باورفکی وهلاو سفت نیطایش نکلو حوراانایلسرفک امو) ۱
 هباثع وه اناس سفللالع کا أا سواشولا ی تاهد وگو سحاوهلا تالبخت نم

 انال ذخو ةف نيكلملا لع لزنا امو ارضا ناسلانم نا مال هل او ره
 | امهسور نیسکشلا نیقلعلا بلقلاو حورنا كلم ىلع ةعفاتلارغ ةراضلا مولغلا نم

 مولعم ىدعا (بلقلا تور امو ح وزا توراه دسجالبایب تايلفسلاىلاام6اقتلاب
 قحتماقاولطاب قاهزا نکیاندیناحور یولع ملاعناسنا بلق هللا خور هک هلوا
 E رهز سفت"هرهژ سد رل دلا طوبه هر اع ضرا هجو والخ نوجا

 هتوهش < هکبش نالواهدنزایکر 2 الس الاو ناحعالاب زر طا هس دعب دخ ورکع ا

 هند یاد یب بودبا شون تلفعو صرح رج هللا لتعرسساجت بولواراتفرک
 سوکنم هبا تافتلا هنایلفسو ضارعاندنابولع بویلبا تدابعهباوهو منصوانز ها |

 | یعرک لوق( ولق هلل عازا اوغازالق)سیرلیدلوا تذعم هدلاع یراهدلوا سرا
 | تیعج هبحوم بودبا فرح نادنرلتهاقتسا یرلذاچد یاعدو هناخسنح هرزوا

 | هقرفت بس بولوا مورح ندقح باطخ عاقتساو مواع قیاقح فشک نالوا

 | هدناعمدق كل هفسالف القم یدلنا الثبم یرانا ها زنا هراض مولع لیطاما نالوا
 خاک نرالوا هاب اع ؤو یرل نم لوق نالوا هدراتخآ بلس ك هفدانزو

 ! | هانو تباوخ هبت بوقیح ندیعتسم قد رط ها تادوغل یلاٹما كنو و یرا هقر < ا

 | یساضعب هلا لایخو نط نود ا لاتق هن رژوا یزااوهو یکی راق دلو 'نیکناه هدنلالضا

 و ن م ھام

 : ندعفتال عهلوعم و ارز ردیبک لو ید تعدت بابر ا نادنا راک | نسبضعب

 ۱ عضال بلقو e نیذوعا قا مهللا ۱ مرلسلا هلع لاو ردمرال هداعتسا

 ا قناعحو لا ضعي نالوا هدنورامو توراه یلاغت هللاهاشنآ ( مشو ال ی سفنو

 دک د اک یلاوخا تورامو توراهبیرق هنن رخ هدلوادلج و شا كفن رش ی ونشهد |
 فس تعسطو  سفنو هبالعا بن اج لغو یولع حور یدعا هشوآ نان

 | ابربک را ارا فشاک یمن لوا اخ نادکعا لمم هلقسا بناح هلعلوا

 | ۴# نربحرچ یوستدر,یحور 4 یوم هک رزرو هرس س دد انالومترض>

 | یواع یم دبل نوا ندیولع مع حور شعب لا هناجر خرچ یس حور
 | ‰ىونشمۆەسيانسردياذجە یاحوریاوامویارون لاغىستۈلواقاخورو

 1 حد ر نعد لدتک هداج لکوبآنالوا هدانیلفسا ¥ نیلفسار دیدش لکو بآ یوس ۱
 | قذلاقەد هیلفس تعط نو دیاراشخا قدا باس فن تابهتش+ بودنا لر یتساضتفا |

 ی سم
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 بودباباطخ هکنالمیلاعلو هناصس قحو رددعبا قلوا عح“ هیهرهزو رددیعب |

 | شاروس و دزکیدردبا نایصعیکرلنا هسالوا بیکر ت توهش یکم دآ یب یتسدهدزمس ۱
 ند هکشالهدوخوپ بولو !لیهجتو بیذگناش اس وح یراک دید درا نایصع نکیا ۱
 ندرحعاوناو بولوا هزکنم هر” هدنامز لوا ثعاب هتطوبه ككرانا هکلپ رددیعب |

 يراها قلخ لالضا هلبنساعدا توبن یسدصت نودا ظابنتسا دپ رخ باولا |
 یاوعد هلارک» هک دلما لازا هضرا هحو ییورامو توراه ال هنو هنا نح ۱

 هبسان نوعا كمردلب نفی لو طبی ایدنکو سام یرالک درا داک نیل وب
 هیذاک "رخ بونبدیا مولعم نکو دنا یشهنرص یتحرلپدایا لعن یر باوا
 هنر دزو او ییسحا تضارغاودصاعم س رهلوا رد اقهب هضراعم نو دنا هجاح هلا

 مالک طسد هلهح و وب تا دیش املا هجر هداز جاما شتا قیفع ون دردفوب ج ۱

 اع "لاین ةكالملاءالتا راو نيكلم (ناک اما لب و الا لها ةماغ لاقو) هكر اردنا
 ةکنالما نمةتااول ا5 سان ضعب نا نم سل ءا ةصق ساک ةعاللاو ذب وهلا بیسوه ۱

 لدناو تذوحتو مه رماام هللا نوصي ال یاعتهل وفو ار اطشراصو حس رفک الف ۱

 هللا نوصهب ال یا دبقلا هیدارلانآ الا نوضب ال اقلطم نوهوصحء كاللا نا لع |
 مهتم ققهبال نیموصحم اومادام مهناف یاعتهلاتسمصع تحناومادام مهرعاام |
 هرخآیلا ( مھنع ىلاعت هلا ةمصع تلازاذا ضعبلا نف نايصعلا قق اع او نایصعلا ۱

 بوتلوا قلخ اعف ید بک اوک هدناواعس تلخ هکر دروطسم هدست غنستو |
 ا رعوردشعلوا قاخاعف هلن اناما ید لوا بولوا ندهرایش هعیسهرهز بکو کو ||

 هام هئس وف مظعا مسا هخوسم "هرفل دره
 تذعم هدا" زونه بودا دوعض

 لماک یونثم ح راشو شع د ردها یس یفاو هدیسا هفت رش تنداحا ناثوا :

 كما لقعت یبورع هناجنآ خد هرجاف ءا رمو ب اوا دعبتسم یراکدتبا ره« میلعت
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 || هکراشعد هدلعو هت ابح لوطب هللاانعتم یورفنا لنیمیساعیش یولود هن رط
 نکا رولوا مهفنم قلوا هروهشم "رهز هدرظن"یداب هدنس و كفن رش یولثم
 1 هنروص ر نتروصر هدنن]حسغرک هلا بیرقنوب رون روک قمالواهروهش» "هرز نه ۱

 مس یتروع لوا یلاعت نح س هوا ینداندیلوا تروط کرود هنسلوا لیدبت |
 هلختلوا لید بت ههرهز تروصو رولواكعد یدسا لیدبن هنءزهز لکش بودن |
 | دواوا كنعد یدلیا لیدبت هنتروض ءرهز هکلب نم |اضتقا اوا هرهزنیس ۱
 | شد رولوا عفدتامهوت بولوا قباطم لب وان یخد هلوق كردت بحاضو |

)۱ 

 ۱ تاورهدنعچ نعل نالوا عداو هر هرهزو ن دق هزا یک هراس تاخوتع دوخناب و

| 

 و ت س م ییا م س ھی س



 سس سس سم ا هم ۶

 یایصا هدف دنلوا لاوس ۳ ا ی اهل ل نوسر ترسهد سرد

 هته رل وب هللا تاولص كلع كيلعهللا لوسرابوروس قب هن قغیدلواهرول نه |

 ارابح ناکف للااما) لسو هیلع هللا یلص لاق هدقدنلوالاوس و دردشلوا بس ىئ ەن |

 رب زاتخااماو هسفن یلا سالا اوعدب الجر ناکفبدل اماو اتسیانالو ابطر عدم ال ایطول
 :درقل اماو ارفکدشاو ببذکیدشااوناک یهماعتلزنالقهدن املا لوزن مرا ول اس یراضن موقف

 طاوطولااماو دن جالا قوسب اییارعاناکف بضلااماو تبسلاودتعادو موقف |
 هناسل نم سی الاغا دلالجر ناکق برقعل اماو لها! نم سی ور راما قزم س الجر ناکف
 ترا راف تولا اماو حالا نيب قرض اماع الجر ناکف صوعدلا اماو دح|

 ناکف لبه اماو كلذربغو ضیح نم رهطتال ةآ رخاتناکف بنرالا اماو اهحوز |

 توراهاهبنتف لیئارسایت هلولم ضعلاش ةينار هن تناکف رها اماو نواب اراشع
 هثب رجا هدلحرمشاما (ثیدحا ثمر طا بیس مالسلا هلعرک ذم لو یوازلا لاق توزامو |

 ردروطسم هرزوا حورشم هجو خد هدزرعردرلذعدیدناثول دد ممر, نالوا حسه
 لجرولح دل) مالسلا هيلع ل وسر ترضح هلغلو نی تفاوپ تف مخ نانز تطلاخت سو

 ناوسنلا نعزارتحا وب د (ناطیشلا لابحءاسالا )ید و (ناطیشلا الات ناف ۳ ۱

 یدتج فصل تنا اره لاق ناطیشلانتععس ل اصلان | نسا لاقوردراشمروس

 هارو (یتجاحین لوسر تناو یرس عضومتناو یطخاالف هبیمرا یم تناو
 هعیسنالاتروع نانلوا حسم هجبحوم هفب رش ٹی د احا نالو ارک ذ ن سم صعب

 یضار هاوقوب ید یرایضعب بود یدنلوا مس هبهرهز بکو ک نالوا ندهرایس |
 هحویورامونوراه الاعتو هناس قح کر دروطسم هد راسدنربسهنوردراشمانو
 طوبه هنیمز ید یکلم نالوالکوم هبهرهزو یبهرهز بکو ک هدک دبالازناهضرا |

 كلمو هآ رع تروصهرهز هدنرلکدش | لوزن هنیمز هلفح مما بو دا روا نوع اكا

 ینبدلوا رک ذلا قب اس تورام هلباتوراهو بوتلوا قلخ هدلجر تروصلکوم
 تروصكلم نیلبا لوزن هلا هرهز هدکد تادا م تعماحتو تلصاوم هل اهرهز هرزوا

 تورامو نوراه یلصاطا تروع هرخالاب بوئلوا عضو هد زبم لرهرهز هدعص

 دار ج ورعهبات ںولوا مدان هدعب بو دارج برشو امد كفسو ہد ی“ هعص

 توراه بودا ج ورع هنامآ كلم نالوا یلکوم هلا هرهز بویمهلو ارد اقهدنراکدشا
 هصد هکر ارروین .e را ا قیقح وب درا,دلب ن راقدلواراتفرک هبالب هن تورامو
 ردقوب هتسن ردنا تلالدهرلنوب هدهللاباتک بولوا هلوتمرمغ نیقفحادنع هزوب نم
 هدیببذعت تلاح لنوراموتوراهردما تلالد هنتمصع لز هکتالم هی رکت یآ هکلب

) ۰۲ ( 



EOEویو هلهحوو هب 2دو اا زا هدزجش  

 | ذبوتنم ىللهف هرحاس ىا اهل تلاقف امتع هلا ىضر ياع تنا ةا رحا نا یور)
 لمتنا لبابب تورامو توراه هیف یذلا عضولا لا ترص تلاقف كره ام تلاقف
 ىهذا ییالاففتساف ابتلا ماب ةرخ الا باذع یراتخ ال هللا همان یلالاقف رک ال

 املا تنج هل عف | نا تدب اف یسفن ین ترفکف هيلع ل وال تیهذف دامرا كلذ لع لوت
 هل رها سآرلع تنا یالاقفاثش تن رام تلق تلعف ال تآر ام یالاقف تلعف دق تلقف

 دید عن اسراف تیر ف تلعف یلعفاف یهذ ا ییالاقف تی اف عفت الو لاعتناق اف ِ

 سیر و هوس یورو n سو سوت سوم سرو ورد

 تنسحا دقف كنع حج رخ دق لراما الاقف امنت ءاغسلا ىلا دعصف رف نم رخ دق
 یسعنق تروصت ناکو الا كمه و ین هب روصتفاشش ن د رتالالاقفوهامو تاقفرصسلا

 نعطلاف نعطلا تلقفالبنس هنعاس نم حرف ع زنا تلقف بح انا اذام ةطفم نم ابح
 كل سدلاومنع هللا ین حر شاع تلاففلصح الا یسفنیقروصا شد راالاتاو راو

 مسا یکیدلیا عن ید هناتف ءار ەدقدلواهعقو وب هتورام هلا توراهلصامطا (ذُن وت

 ندحوزع ی هرو ذم هکتالمنال و ااًم سا رح هدک دنا دصق دوعص هناعسآ هلت وق مظعا

 رک ناو سابع نبا وراز د یدلوا مس هب هرهز بک ک ییروص هلقح رحابو دنا عنم
 تباورو دید ازار د (ایعلاماپ م ناکلملا یل ااه اال و ا اح ممال) دو دا نعل هب هرهز

 دیلع هللا لص یا ناک )بونلوا تیاور ید ند ههحو هللا مرکی یعماماو ر دشخلوا |
 تنتف اهنا ره الا ٠ نهلو اب اراشعناک هناب الیهس هللا نه ل اق البس یا او

 هللا هجر یطوبس ماما ید هدرغصلا عماجو روناوا لقا فب نشثیدح (نیکلم
 | ماما نف رشثیذح (تورامو تورهنیکللا تنتف قلا یهامناف رها هلا نعل ) هيلع

  یتلا نا یورو ردح ګګ ثیدح ردشع | تباور هلهحو و ندع هللا یضر لع
 | بدلاو ليقلا رشعهثلژمه مالسلا هيلع لاقفخ وسلا نع لتس سو هیلعهلل لص

 | نصودلاو بزرقعلاو  طاوطولاو _بضلاو  ثیارطاو هدرقلاو لیزلشلو
 ۱ رد رع روناح روهشمو فورم ليف (توکنعلاو هرهرلاو 0 لیهسو بنرالاو

 | رام ثیرجو رد نوو ٣ .هدرقو ردفورعم جد رب زاخر د ولآ هکر هکر د سرخ بدو

 | هکر درام سوس بض راش د د رد لاب نازاسو زدکعد یغلار نالب هکر هک ی هاه
 ردفورعم ید برقعو ردکع د ةسارب هکر زد شافخ طاوطوو رذکع داراک هر
 ردى راک دید یتلاب كب وک ہک یھام كس با دل مه نع نوکسو لادمض صودو

 بناج ندنتع"نع ردنشور بکو کرب لیهسو ردناشوط هکر ردشوکرخ بنراو
 ۱ همگی ونک ردیکوک هزهز نالوا ه دلت كاف هرهز و ردنا عولط تی

 چی چی وچن همتا

۱ 

 ( ردکعروا )
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 ۱ نکن كتروعرا و رک دن ریحان اا دیا ا و
 ۱ هسداراو كفلک رع ردزشنلوا یهنزب ندلاعفا كکیدید نسو ناز | تودنا ایا

 تزوعلصافب یدربو باوج ودزلوا هل ربغ ندطورشو تروع بود مهدبا
 طو رش ییتلصو تروع هک دنا سالا ناب رف تورامو توراهبولک هعفد یک ارب

 توهش رص ر هداب یراتعصع كو رامو توراه هرخ الاب یدلیق هطو رشمهب هرول نم
 رمایملوا شون هدابندهروب نمطورش هلغم اا یرلت 9اط هریصنولو اروئنمءابه هلا

 ( كنابطنامارمحا )رج برش اذ ۵ عم رل بدرب و اضر هر برش بوروک لهس
 تم بود ارا تش ا تافغ و دا ثنابطا ما دما وف یل رش ثدح

 مزل امار ههیمتبا ملعت ین این !اکی ودنا هویش را e سالو

 هدخراخ نکیا ا تس ایم ات امرا ا ۴ مس اهلکعد

 بودنارارسافنکص خوب ہک اج هلغلوا علطم ہلا كران وہ بواکربقف درهرپ
 كلرلنوب ی هکنالمالاعتو هناصسقح سیرلبدتالتقیب هنسک لو اول دز, هلوا لاعیاوسر
 راففتسا نوح مدآیب نالایلا بولو | راسعرشندنرا هط راعم بودیاعلطم نوح
 هرکصن دکد تبا رودص تبصعم هلو ةع ول ندنورامو توراه ورلد ,دلو | مد رار دكا

 ی سی ردا هبا تمادنرازهو راز ا و
 رلبدتسا تعاغش ود (انلعد او كبر یان عفشنسا )ب رولک هن داعسر وضح كمالساا هيلع

 اعوتسا تولوا لاهور هزاحاحا یصاق هاک رد جد مالسلا هلع نسل دا ترضح

 | یدلیق رم هد یورخا هلا یوبند ب اذع یرلذآ یلاعتو هراس قح هدک دنا

 | یرامادن] تفهویاپهدنجم|تهاحر دادا نرو بو د ایا نیا با دعیجدرلزا
 هدرول م هاح مایعلا مول لاو رولو هتخ وآ نیکی تولوا لسالس دنن دید

 ی كرلنا هليا باو ردراووص هدرون نمهاح ید هدتاورر و ردرابذع# هدنګا شا
 هفلوا لصاو 4 وص هللا ءداراب نکیا راو یرلپ رق ردقوب ردب رادقم قمراب ترذ
 تناورو زرد رد اوا ناهدزا نور یرلناز ندشطعو یکنشت بویلوا رداق

 ہدکد روک دلاح وب یرلن ابوراو هاب هاج ں وج ا هنسکرب هدشاسنامزهکرون اوا

 7 .تشهدو فوخاکب ن دنرااذعو عر نالوا هلهجوو هک شا تیاکح
 نس هدنراک دشا عاما مز وس من تورامو توراه سد مديد ( هللاا هلال )

 ۳ دج ا عد د تما د نرل دلبا لاوس ون د نسد دما

 | اعو نامزارخآ ی هتاف هللدما |) مدد ردشلوا توعیمرلیدید یعدنلوا ثعب مالسلا |

 | 4 یو مدیدز سفت واز به دون یب اورا ید 0 با ۵ توق
 دم س ےک تو سم 2
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 یتاروت ماکحا نالوا هللا باتک یسیضعب ند هقرف ندا توالت تاروت ندرابدوهب

 اولتنام) یسیرب رلءدلوا عبات هش یکیابوردنودزو ندیهلامماو نوتا هن رادرا

 توالت كنيطابشك هنلوق ( نیکللاییعلزت!ام)یسی رب و ( نايس كلم ىلع نيطايشلا

 هر “وم رفت ندا لوزا هن رزوا تورامو توراهو هنوسفاو سوسفا یرلکدتبا
 | فالتخا هدنعضوم كابابهاحو هلو اكعدراددتنا نجر“ هلکنا تولوا لوغشم

 راشم دردهد هفوک یرلرضعب و هد دندو امدهوک یرایضعب و هدیرغمرابدیرلیضعب بوئلوا
 توراهک رارپدربسفتبایراسپ ردعسا یکیاهنیزوا یتابرسناسلتورامو توراهو
 یدبا لیئارع یعسا كنیربو ارع یمسا لنیرب بولوا كلم یکیا تو رامو
 ثعب لسرو ایلنا بو دنا رظذ همدآ ب لاوحاهدضرادحو هکتالم هکروئلوا تاور

 بو دنا تفلاختو لقاغت ىکا نکشتلوارکنلانع یهنو فورعلان نما بوتلوا

 یایمدآو بحل هن: راک دت |مانصا ٹدابعو مراحم لالکساو امد كس هدضرا هجو

 ES هوم were o و مور ی یخ

 كمدآ رک بودنا باطخ هب هکنالم العو لج قح سرلبدسعارییعتو بیعت

 مدآ ینبیدزکلاح زسیدیلوادوجوم یخدهدزکبیکر زس تو هش نالواهدنیکر ت
 كلا )بودبا داعیتسا یلاحو ندرایدنک هکنالم یدروب ویدیدرولوایک
 یکیا ندرکح ا یدعا مکیدر ویب نیلاعلابر یادخرلءدید (كيصعب نا انآ ینا
 هلا سنا توه شو فصتم هلا تبرمشب تفصیرازاهکن سه یلدا راتخا هتشرف
 توراهنالوادباعهدانزند هلج ید هکالم عهدنا لازنا هضرا هجو بو دنا تیکت

 تو داقلختوهش هدشنکر ر كرلنا الاعدو كرابتقح ادهلف رلردتا راتخا یورامو

 ك شاکی هدزکندابعو یدلا انا هضرا هجو نوعا تموکح هلبا فاصن او لدع

 مکح بویکود ناق هرب قحانو زس هيا رج برش بویلوا بی رق هیانزو زس هيه وق
 د رانا یدلیاماود نسه با افجوروجو اباعو ليم هرخآف رط هداضقو
 لدعسانلانب نزدنوکب و د اطوه هضراهحو هدننامز مالسلا هيلع ین سندا

 ل ولماقافتا یدراردنا تداسع هدنرلماعمو حورع هام” هلا دیکر تموکح هلادادو

 توراه نوجما یوعد تماقابودبا هععاخم هلا وز یخ د كکلمرپ هدسراف

 | ارا ه دلاک تاق ںاچو لیت لوازم ها رماد اک هتروضخ تارام
 هلسوزرا كع | دیص ںؤلوارکداج یساوه كتر وع لوا هدنرلبلق كو رامو توراه

 یراسفنو توعد هشراتولخ هجاهنت یهر ول نعناع بو دنا سارت هدمکح یارجا
 قلا ماک ندنلصو ےب بویلوا هیضار تروعرلیدتا تجاح ضرع هرجا شید ار
eهجص یکیدت] تدابع نب هکر دو یسیربزسرولوا دا رعرب هلیاطرش چ وا زکسرتسا |  
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 كن نس هکر درمفح یخ ** یوشوا شبشحات دوا هج كاخ هیون
 كس تاعونصممیج بولو تادوحوم هصالخو تاو کمه دز نسو نس هلو ایشبشح
 هكناش كنس بولو ارلبلاط هغلوالصاو ؛ ی رایقیقحند اعمو لصادوصتم هلا كتطاسو

 نالوا لصا نطو نکبا شلرویب یع رک ل وق (اعیجج ضر الا نام کل قلخیذلاو ھ)

 یعوکح كناو ی ولغم كلفسا كاخ نالو|هدیلفس ماغبودبالرت یتوکلمو توربج اع

ee +دم طه ویو یخ ار وهم  

 باوجودزوحرج تشک رکا ماش دروخ ار ماف  دامرف یاجانالوم ۴ نس لوا

 لخ دز | نه 3۶شب نیایارب شکتنومان ٭ دشاب نیایارب شکتحو ےہ #رک درکف

 3 وکو جرفردرذگن شنمه *سب ودنادحرفو نطبتوهش #سب و دنارحرحو |
 »۶ بابلالاولو هر هب اهرفم ۶# باج لها ببضن دمآ تسون *#ولکووعک داف رمازادناد
 لبه هب یلفس ملاع بولوا هتشرف هتعیبطو سفنهناسنا نالوا تانک« قرشا یدعا

 در اکرا یز نوج + یوننم ۴ رروب مکتنردررقم ینیدلوا یونعم حسم كعا
 یدلاوم تلا دعب و یدلوادرز یور ندد لعد تروعرب هکنوح 3 درز یوردش

 E یىروص كب |لاعتم یادخ ۴# درک هرهزوادخ اروادرک حسم د یوننم

 یتروعرب دول“ ندرک هر هزاریتروع#گیوننما۴یدشا لیدبت هبهرهزویدلدا
 اخ *دونعیا تس ەز نتشک لکو كاخ یونشم یدلوا مس كلبا هرهز

 كنروع نیلبا لالضا یتور امو توراه ءرهز دونعیا ردیلک ده قوا لکو

 توراه لبابب نیکللا یلعلزنامو ) بودبا فالتخا هدب وب سست باب راردیعا
 لل هع رک تیاو ورلشم یا ناب هحور یر ره هدنرسذت كنس هع رک تنا (تورامو

 نیطایشلا نکلو نايلسرفك امو نایلسكلم یلعنیطایشلاولتنام اوعبتاو ) لیقام
 لوق(نیکللا ىلع لزناامو)هک هلوامولعع ردیع رک لوق (رح لا سانلا نول عل اورفک
 هدنهجو یکیا كفطعراشهروک زاج هجو جوا هدفطع نالوا عقاو هدنعرک

 سانلا نولعب ) ءادتا هدیضاق مست رولوا هفان(ام ) هدهجور و لوضوم(ام)

 رج “ا للعغطع ) ررروب بودا فطع هن ززو ارح” نالواهدنلوق (رحها
 هد (ام) ظلیدع !( ه:میوقا ع و هب واراتتعالارباغلل فذطعلاو دحاو ام! دارلاو

 امو)دوهبلل ابیذکت بولوا هیفانهام (ام) هکر دوب لوا هجوردراشمرویب هجو یکیا
 لازا ره هتورامو توراه زکر ه بولوا فوطعم هنع رک لوق (نایلس رفک
 دوخاب ورلیدلوا لزان نوچم اره" ملعت ندیاعنآ كلمینا نانلوارکذ و یدملوا
 (ام) ینا هجو هلو ا كعدردعق اوربغ هصقنانلوا هدنفحهرهز هللا تورامو توراه

 یتعی هوا لوضومو فوطعم هنع رک لوق( نیطایشلاولتتام اوعبتاو) بویلوا هیفا ۱

 سم ل یی شر و سس
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 تلخ قو یوق یک ےظعلبج نوب یادش نالوا تلاش اوذ # وا فک

 لد قوج قف نالوا زاد توق شو هوک هلارایسب نفو رادنب ولقعنغی یدراپ وق
 ۱ صاللخ ندناطاس لالحو رفق هعب و یهلایاضه بو كنا عفو ملق ندنربیرارقرب

 | در زغره یونثم# یداوا نیکلاه هدتینانا هبتو نیلاضهدرفکت الطو یدمهلوا |
 نعد یدصا هلیعادا کناکرب ز ع رھ اناوتو ردافواش ویسلوا # وا تخ وا ابو داب

 ذخاقغاایکیا كت راکر زغ رم رار دم جٹ نیل داقعا هنک ازد ےھفو ك ارداو ل قع
 رطاخو مف ٭ یوننم ۴ ح الفوز وف بلاط یا یدعا یدتادن هن رد مادو ك يقو

 كع ادامعا ہرطاخو ےھف یھی ردلکد لوب كابا بن یرطاخو ےھف ہار تسيل ن درک رب ۱

 هاش داب لو |# هاش لضف دریک یم هنس کش رج چ ی مکار , ژرلوا ت تاج یف زط

 هدننرع اکر دو منوط یب یریغندرمسکنمو هتسکشیآ اسح او لصف كل اجو سدا
 ( م ولق هرم سکن ا دنعاا) یسدق] ٹی دحلان درو اکرن | لوبق نسو رغ ن د راق تص یلق

 ٭ املد نوکر کو ت زا مدبعد  املد نوخر وت هو دناز یا 4 د امرف یاجانالوم
 | یهدنشرارقوترک امیاو#«تسیرذک اراوهدابورپهک #تسدرپ هداتفاتهررداملد
 | شنیقلت کن نیک فرح ٭ شنیکسآ یهدنوتر در # یهدنشراکب لیمدوخ ره
 ۱  هارهتشک کی ءزک | ككرلندبا داغعا هنر ادنب و مهقو كار داو لقع کر دررفم دوخ وب

 | اسب یا یون راررومب هحورسدق انالوم ترضح مکتن ر درلشاوا تیاده
  قاح و ںونلوا ظقلت هلن ای رعیاکو اک نالوا هدعرضم ول ٭ واک ےک ناکا ےک

 دن رخ قوحیا ییعم 2 .RS REA A 2 زاو

 ی ردشار دنا لابخ ناک هک یونثما# راهنسک یح زات فاحو وی ربدلوط

 شرما لامعتسا یدلوایلاقصو اک هر وزر ر زو نالوا شیدا ل اخ لوا #و اک |ا
E۱ فی رش تب موهم س د رربدواک ش رو ر دصح» بلد ا تبع هب هنسک نادانو  

 ay رخ بو دنآ ل !اوم | عج قوح یت نک یا هکردو |

 توزاقهلارکو نامساد نتاروصت کو و بودا عج هقسلف مولع عا ونا هبا یرادب و

 بولو اعات هسسخس دلو هب یدیابندراهمعس ن دن او « تاروصت موهمعهدب 1 مک

 هل ااشتراهتوکلم یالتعا حرادمهلادوهشو فشک و  ردراشلوا یسهرنس# نعیبط ۱

 ۱ رفت هلکمر و لکوک هب ایپ قانلد نکا قح هوا هدنشس هبت رع شاب هناا وکم هلج ۱

 ۱ یایدعا رولواكع دردرلشلوا فلعوبا هتسداب , هدلفسا اع هدنسل زه ید رب وف |

a / ۱۱ یوشوا شی روتاندوبک و اک )یوم نکیاراک دعو نوک "  
 | نسهاوآ عبات هثعیط واک وا ابد رقت ی نسهلوا شی راکا نس کلو می ٤ ا

ame. oe۹ سوسیس سن  me SEI anne em n edمک س دوو ےک <  eےک و  

 ٭* یونم #
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 ۱ تویلوا دننامو لثم هناشلا ےظع نآرق هلغل وا یرلعوعمم نر هر ول نم ءارعش هسآ رق

 هلغلو | سکس ا نهرهطا ینیدلوا هدراعا تیاغو العا هحرد هدتحاصفو تعغالب

 بابهدکیراتبشورا,دلوا یتخمیرب رهبولبب نفیدلواربطن هقلاخ مالک ق واخمالک
 صع! ورل,دتا د وانو هف رس یراعشا نالوا شات دولعم ةع تولک هن هبعک

 ی

 RT یعا بودا عاحرا ه كع نالوا هدنفابس رص نالوا هد هلثم نم نیرسعم

 فرحر,ندداتسا بوبمراو هب هناخ عمو اعم والا هللاتاولصل نم هيلع نطصل ادم
 | ندزکد انع ضع هدکد تا غیلبتو تئارق نس یول زم تانا مب بویمزاب بویقوا

 هداتسا هسااراو نک پشو كشرک آر سرداازفا بولد رلب وس ندننادحو یدنک

 ردراو مالک الذم مالکه نور دمشع|قلخ مرکم دع وللمدعم یربح هناذهعسرکیروتک |
 ثعاب هفعلو | فص وتو بقلم هلا یال این سد رل:دلو| توهم هکمرافک تولى روی ولد

 ترصح ها ما نالوا هدنسس هع رک تبا (باکلاماهدنعو) دو بولواییعمو

 ید مالسلا هلع ع ۳ ترضح هلعلوا هتسانعم لصا ماو تولیزوپ دارم

 ییا نیفلوا یصا نلانوکم هجو حاورامیج (یحور هللاقلخام لوا) بجومرب
 ٭ ظن $ رارروب ہد هح هیلعهللا هجر یماج انالوم ع هتن رایدنلوا فصو وید
 ۷۴ هد از مداز هجرک شنروص ۷# راکرخارکف لو اد ویو ا##ر امشب دیار دوج قسه ك لس

 ۷۶ هنادو تخرد داز مهزمک 3 هنازرفرهرب نیا تسنشور۴#هداتفادوجو لصا شینعم

 ۷ بشکی توبن ناوخوب درک تسی و داجا هّناغ تلع# تسي و داز او هد "هلبق
 درک مرک تشکنارسا 2 مم تشم لر یار هم صرف ## برعناعشچ هنسرکت وعد

 رک تب ٭ یبل صرق نادیدن دوسنهک ۶ یجع ربیع حه نیز تسین * منود
 تسینقرک # لزا عصاة شحوردوب ٭ شتشمر دنا قو ح واد وب #۴ شتشکنادیسرت

 رو # ت سک دسر شلامب ٭تسدب هدیدرک | طخداوسزا ٭ للخ ەچ نزٍق
 لاحره كلها اقل ماعواش ناهجیدعا ¥ م عج طو رون دوش طهر تط خو واد وب

 هل هعطاس نیهارب و هعط اق ے> ر دق وب یرلق دلو | بلاغ هنلهاابه ماعو انف ناهج وب لب

 بل اغ نیل وپ ۴ یسکی دنوادخ بلاغنینجار € یوننح ۴ هرکصن دقدالوا تاب
 دشابنرک درب نوح < یوننم هنسکرب هدنروضح ییعب هدنس هلی اعم لدنوادنخرپ

 یانفا هسلوا لفس او یادسپ هیلواینددابز هنسک لوارک آ هیلو ان وعن # یسخوا
 سبسخو نودهجرک |یدرولوایدمرسو قابهلباهبدنا هبط تایح بو دبا دوجو

 راک نود سپ 3 نکت ین هد زدوجو لفع یدک الو
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 رب و تمظعو تردقو كنيلاعتو هنا“ قح بولوب یدبا تایح حور نالوا
 یزرببدنو یر نالوا امدقم كن دنک بولاق هب هن روهظ كتمارکوب ندتشرط |

 رونیوشرک اسبعوج »عراطع»۶ رولوا هدوهب و سوسفا هدنروضح یهلا قشع |

 هد رم شخ ناج ی وش هللا حوروج # روص هتفنا یوش هلل حور وت رول لع |ا
 هدنز وكلما ار كلف 3 نادر هدنز هد رع هللا حوروح# هدرب تا د دوعزان کفار

HO :هللا ح ور وج تع طرد یدنامزا ابن کش 3۶ نعیعحیرا  

 ۱ هک دج | تساهناح رک سه طبع # تعط "یدیلد زا نکرذح# تهرطردنا ساب ۱

 | *دایوایوسردنعیور همه ##دایوایوریادف عاج ورس دو مد لاعودرداروا |ا
 نارا زهدص دک یوننم وا اصاحیلک دوصتم همه # وا اصاو ابا درکر خآرد

 تعال یس رره نداد 2و یداراو راعشا رفد نارا ره دص + دوب راعشا فد

 رک ۶# د وب راع شا یا فرح شدب چ یون ۴ نکلو یدراردارخافت هل رارعش

 . || یصاخره وک زار یان ردو یارخو رمت "ازان یارص تجر هطعنرب هناخو تلود نا

 | هدنکو اكنفرح ليما نايا ا لک  هیلعتاخ کر سقترضح لکیادتقملسر نخ

 رودصندنوبت رابررد راتفک ها لبرج یو عد یدلواراعو بیعراعشارفد امو
 یس هلج لرارعش هد تق یماظدرجم تحاصفو تغالب لاک كاشلا مظعنآ رق ندا

 اعرف تشعب قع یدلوا لطاب یرلتیعر یرلکدتا هبهقلعم هعبسو لطاعو لعخ
 یدنا راو ارعش قوح هدب رع یاغلب هدنر اما ا نداعس نامز كم سو دیلع هلل| لص ۱

 | هكم این رارعشنالو !هدن دم هبت ره عم ا ةر شكو ظفللا لا هل رعاشیدب ندنراخحا |

 یاعتو هناعسقحسب یدیاراردما تاهابم «دنرلتبام بولبق هتخلوآو قیلعت
 یلسو هيلع هللا لص یطصلادح ثرضح ادخ بح نیلاعلل هجرو نیسالا ماخ |

 ماظدرحم ےدق مالک تولیفنوعم هنت وعد كيارعا یاغلب کاصوصخ كسشات دماع ||

 نیداعم هجن دنناماکاو نعل لهجو ااشاح هدقدلوا لزان ینایررعرک باتکو یاس |
 قحهدنراکدندردما اک ند یدک د یاو وردنیلو الار طاساو رد رعشو ك |ا

 NT متک ناو ) بودنا لاز هع رکن با نلاعتو اس

 دبعمزب رواب روب یھلاباتعەنساغلب كن کمرافک لا یم ک لوق( نم ١ ةروسب |

 رک هسیا هدناکو بیر هدر رع مالک مک ؛دتناجوو لیت هزلوسر و صاخا صاخ |

 میظع نآرق ویدرکیرونک هروسر وارث كناندهربصقروسنالواهدن اشلا ےظع نر
 ۱ بوروب ناببعیر هلا هجو ی عین راکه هرو کی شر هکلب و هعصق تبار یک نشلا

 تانآ اسو ی ام ام یبب |ضراا )یدو (:وحصاصعلا کلو

 ا )
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 تم مس طوسی سید یاسر طبی تاب کک ي ن ن اه ص

 E EE ناجح د ےطد 3 رددسو تاعح e دد تنم اع |

 نیزا# ی وک لرو باح یرادرب وت # تسج ناھ ج ناد موج یشابرک ا تس |
 دادعا هلج تروصز# تسبا ج تروص لوو | قس هوت 3۶ یی وک هجنانادانوچ تعم |
 # نروضح شکندمب دشاب ای ٭ تروصد یتس دنام هرذ كب رک #۱ تاسف |

 دشاب یپکنا تروضح# اجاب بآدوم' ناداغ تاپ دوش ناحات نک وک ناو |
 قلعت هداسفو نوک اع و سد # ناش ندب تروصز | ییا نورب هک ٭ ناد معوح ۱

 ندیدمرس تداعسو یدنا تلود نالوا هداشو تدحو اع هرلندنا قشعلو | ۱

 انفآ هدعح دوجو 0 دوجو بولوا انشا هلاتدحوو اش اعو زرولوا مور |
 | هلا هيهلا تادأت پولوا یهاشداپ ناهج یکیارلندبا تا ندننوکو ۱

 رولوارته»ههرانآ قاجو ما مع رارولیق فرصت هنایلاع نالوا هدب روص ناهحوب ۱

 وعز هارو رپ نرارهدص € یو دو لومسدوخو ۱
 یوم ؛ یزرادە رنكبز لو دهن نالوا نوعرفرکسع ییعب نس٠ رن نارازه دص

 هل ااصرب نداسوهرب نالوا ىلها كتدحو ماع اصع تاب *یسومزا تسکشرد

 تیکلع هبت ره بو دبا دوجو ءانفا هلبا هیهلا تایلجت كلذک ی دلبا تسکشوبولغم
 زاده ر ترک اس عر اهورا زه لوعرد سفن یدادخد منالوارفتسم هدندحو ملاعو

 عیج بودا دیلع هلس هسدق تود یاصعيور یاسوم هنسهردر تافصو

 اعوب و ## دود سونیلاج بط نارازه دص یونشم ۴ ردا تسکشورهق یتساضتقا
 O ام كسونلاحو ءدناراو ې نارارهدص كسونلاح نالوا ندنلها یلفس

 #دول ERE هدو یسک شد بک یون زر ام نکلو یدار اویدابطا كم ها

 فب رشسفنو هدنروضح كمالسااهیلع یسبع نالوا ندناها كت ولع لاعلوا
 مذ ارز یدلواهدوهبی و سوسفا یرلتابط نف تنس هلجب هدف كفش ی و
 هدتابط بولوا یوم ءابحا ندنراازرفا حور سفنو صرباو هک !یاربا نداسبع

 هل نیجاعمو بیکرتو تبابط نفو بولبق هدهاشم یتارهاب تار وب روا فذاح
 ثالذک رایدلاو هتسدمد تولس نفیدلوا نردقف هدرودنک کره هن لاح هژوعم ول

 ضرر نکل بو دبا نار دراو مولعو نونف عاوناهدیدنک یخ د شاعم لفعسوئیلاج
 تیم پولوا لوزعم ن دنمکح هدنلا سفن حورو بولاق زجاع ندنجالع كسفن
 ندنک اب رظنو ن دنسفن كلداک دش رم نالوا مد یسع ن کا شمراو هنس ےہ ره

 كلەراما نالوا صر ا دننام سفن هدک دتا سکع هللا ةع رون وترب هدبلاط لد

 هدنس هباثتیمو بولوب تان ندکل هک | یزوک ل کوکو بولوا صالخندنتفص
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 یدیا لفاغو لهاج ید ر زو یک دوهج هاشداب# ر زودب لفاغو نادان هشوچمه
 ربزک هایلوا مزال هکر دیبک دبالو دب # رب زک ان مدقاب دزیع هکب ۹عیوننم# |
 مزل ی صا هرورضلاب و هدزاغملا عم لفاغر زو لوا یتعب رربدریزک ان هنالوا مزالو |

 هرهظبل)ارپ زیدروا ههب ناک هنوصب قلاخ نالو اع دقو یلزاو یدبانالوا ةعاطالا
 هراس قح یسع ند هدنامز لو اهرزوا یم رک لو (نوکس نلاهرکو لو هلک نیدلا لع

 نودیرب )هساد وهجر زو یداند ىكىدلىا دا مهلا هناضتراتشم كابلاعت و

 دکب هلعح یکیدلیا یس هنن ریغت كناسدعنید هرزوایم رک ی او (هلارون اّوفط نا

 قلطرداق نیلجما# مدعزا ییادخ رد اق نانحار يوم # یدلوایک قمروا

 هدمدر مد دنا درک ت سه !اعوحدص دص یوننما۶ندم دع هکیدروا ادب هبادخرب

 #دنک ادب رظنرد لاعوحدصع یونشم#رروتک دوم امر ورک لاو ها

 هکنوچ#دنک ان دوش ار نمشچ هکنوج < یونثم ابا ماعز وب یک اعوب هدنرظن كنس

 Ê ze هنس او (عمس !یبورصبییو) ینعب دلنام روک هلبسد دنک کزوک كنس

 زون یک ك نوب هدرظن ره هلو !نییا دحو ی روک هلقح كتر صب رمصب و تربع"هدید كنس

 ا نییرهاظ مشچنابنوا نبادخیا ردکع د ردباداجا مع
 ا

 بت و ناباپ یب و ےظع هدنرظن شیب كنس ناهجهچرک | ¥ تس ی وكر
 كقلطمرد اقوعداصلوا 3۴ تسد 'هکناد ی *هرذتردق شد ەچ یوم امار دنارک

 مدع هک ردلکد د هرذرادقم هدتفیعح هک لب هرذر قو یرادقم هدننقیآردق

 تنافصدوخرجدرکناوتنک # تنافصو تاذ یهز هل یلاعت چ م ظن 9 دهدنس هباثم |

 تفایواربخ #* قلطرون ملاعو درهردیب وت ٭ قح یی وت ناج وت ع ناص یی وت ٭
 . سب>دوخ ناهج نبا یون اه:اتاذ یوسدرک تعجربک اجا تارذرد

 | نيه ٭ یوم رک رد یسح ك رکیرات اج لرس دوخ ناهجوب # تسامت یاناح

 || زس هکر کیدیک هد بناج لوارکیلوا هاکا یدعا # تسامس یار کو س ناد وز

 هديا دج سبحو یاو كن ا م یارحگو عیسو هاکج رفت
 عمو نالب رو فصو هلا یعرک لوق ( ةعساو هللاضرا ) بویلوا تعییطرمسا

 نکیدبا لابورپ كي رح هتقيقح یاضف نالوا ابیقتاو ایفصا شو ایلواو اینا

 (یوننم یفعیوسرخآتفر یهاوخ هک ابد میرزا نی زاب یدید هچ < تب |

 تداهشو كلمو ماع تروص ناهجو # تسدحب دوخ ناو دودح ناه نا
 (یونشم وین, نیو تین دوش تدحو ملعو e ناهج لواو دود



 تس س سس س س س یس چ

 € من زرروب زر لذت نالا کج کہ تن ردبااتث هلفح هقح هکلب بوبا |
 هنایم ردواربع ٩ تسدوخ داف رو تاددوخ تاددحاو

 هک وا تجر نونف دسانشک# تسین هطد ار تافص رح ارتاذ# تسن هطساو

 نورفا دعو دحزوا تم * نور دعو دحز وا تجنر # وا نیل قوم دراذک

 ا هدتعیمح یدع ۶# وا تمعلز یکی تمعن رکش## وا تج رز یکی تجررک ذ#

 دابو ا تسه شی یونٹ ی اشو روکذمو

 هدا وك رکی لو مدعو ناف هد تف قاطهدوجو لدوجولابحاو لو ##د وب تسدن
 هدف كنا # دوکو روکوا شب یتسه تسدح##یب نم رد هنسانعم ندولدول

 ردانع«ییو عفن ی هدندنع ید وجو كنآ ربغ ذوجو نعي رد دوبکو روکر دهن دوحو

 ندناوردقو دوجو یربغ ندقح دوجو دوخاو ردش شلاق هدارا دوکو روک

 یرابدنک یدوبکر وک هت ردکع د ر دعش ر وکو لدهرت نایب ردراو دوجو یربغ
 نروک دوجو :e ۲۱۴ تخادکبوزروک یدوبن رک ی دم رررو۔ حرش

 یدیلوادو اوو عند نسل ك اذلا هد دح ادوخو باتق نفل ینایلواز رسا

 "یمرک هعیونثم# هرکص ندنا یدی راهدقوش *هنوپ هلقشع شن آیموهوم"یسهو
 ناعذاو ,هف نترارحو تیمرکكنيق,ةحرهمویونعدیشروخ # یتخانشب ار دیشروخ
 یوهوع سه فر بولوالفاغ ندیفرعح دیح وت هرزوا رول رم قسد یدعا ید دنا
 یا یرلقدلوا لد هدرمسفا ران ایلوا هتخادک ن دناذ حت باتفا "یمرک عشا

 رکاو# ت هتزا دوکو ایدوبنرو یونثم ل یدلبا تلال د هنبراق دلوارمصب یبو
 یراتلفغو لهج تعد یدیلوا دونک ندت زعل یراموهوم دوجو راد هربت لوا
 4 یونشم یدل واه شب تاط شوب د وک ن دنع امیرادلوارو د ندقح هلا یبس

 یدرولوا هدم * ناک یک ز وب تانکم هبحازوب ٭تیحان نبا ےوحہھ ید ر سف یک

 4 ات الا ادیامو ** یوسمان راو * انمکح هیف مکاو ٭ هلک دوجولا هل رش
 همه مطن ل اع هناف# نکنالوا هب نکف#انلقع هبف راحدق# اذ ناک نا اذ لثمو
 9 شن رفقا هد وع ادب وزا##ادس ناهن هموحو دشرو وج # ابا تسو !تاذ سه

 لصوزا قفا شااصو # ا کادس وترد ماعود ٭ لش "ییادس تسواروز

 یناهجنآو ناهح نا تشک # یادت ی ادیب وارد سرم

  رکم نیرد ریو تراسح ناس رد

 | مس

 یوم رد دنا نازو ی قرا ریا هبا راصد هک هدرکم وب



 باب را نالواهدنس هبن رم صاصرو ساحو س«یرادوجو هللا هرشب شغ سادو

 ندرفکو لهح تلیرلاد هدر !نالوا تبصع ھو رع راتفرک و تاةغو لهح

 رسا ضعب ردنا لیدبت هتفاطل نکیا فک ینیرادوجوو جارخا هنافرعو ناعارون
 لباط دال نموهم * ایکر خآو تسرعششلوا 46 ع  رادعتسمان نالواایند
 ندوص2»ندنهشرلر رونار چ بود سابفیروص یایمک نالوا ندنكیق
 هللا اذایع بود نوسابا ےلعت داکب شمرولس ایع که «یلو كانا لاوس

 ندشالع نالوااهبفامو نداد یلاط ل د مارک ءابلو |اذه ممر وشک د هند نئاعاو نرد

 نکر دناتوعد هکعاصیصخت هقح نولبق هتسسک ی د ند ه ورخا تاقلعت هکر

 فلام كنادخ ناد رم یدعا راتسا ابعک ندخلاشمبواوا شاع ےسورزراقجا لوا

 | صولخبلاطد رم زاید ینابر *همذجو یاعس قشعاکا هک ردایوک ل وش یراقدلوا
 قسشعشنآ هبلاطلد ندنرر اک رد هدک دروسزوب هن هیلعهسع هلبا لباق

 رز بو دا وح بوقاد نهدعو دول و ییاوسام هلج بو دبا حرط ینهبذج رسک او
 رولوا لح هما هبهلا تایل یس ەن یلقو افصمو كلاب رنو كنز لاذم صلاح

 ع رکو لاوز یی هاشداب لو اور ولا مورحندنب راد تاود نابلس ا ایک یربغ ندنو اقح
 تا رع ایس دول هح تسا شڪ هرعجع < یوم %3 یاسحاو فذطا كار الو

 نازم هنساسا ییاعتو هناعس قح نعد ردراو یرادقم هن لايم ر دیگ الشعاب

 اساو رردبا راهظا تامالع همت تاداع قراوخ بودنااطا تامارک هتسایلوا و

 ضءبو هذبعش تعتص ایچ“ اما ردت تامارک و تار نداروهم» ندایلواو
 كنمارکو هزم هلبا اس سد هیاوا یلصا هدنفیقح كنآ هک ردکمرتسوک تالایخ

 مدق هتش رط هارهبذجو قشع یب هرس سدق انالوم ترضحو ردراو قسانه
 عارصم وب هن راکدتا هبشت هرایعس نییراتفرعمو هدهاشم كراقوذ ينالوا هداه

 قسع شنآ هدکنورد رک !قداصبلاطیا یدعاردراو هیفخ تراشا هدف رش
 هنساننو رکش كنآ هکلس نیکو رکش هسیدلوا رهاط یناقح ذج بولوا ناژورف
 E نەك ان نبا ی وشم ررروب انالومتیرمضح رک هتن ردلکد رداق هثسک هتک

 تس تون اكان ایج اال )ماسلا هلع ل اقا کر دان لر كعد یانو ندنب ۶ تس اد

 یسدو | یسهو سه لیلد اد نیک هک یوننم#چ هک اریز رد نثر مات e !( كسفن ىلع
 E هساادوحو ردناشد و لیلد هفاراو كعد ییاتئو 3 7 تباطح

 | یتاشلراتف بایراو لاک تاک | سد (رخا بند هيلع سام ال بند لدوجو )مالسلا هیات

 سم جم انتو دجبولوا تالئسم هدعح BS رادوجو
 ا م س ت صم ا مم
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aتن سم  DEEسه و ا ا ي و ڪڪ ي و یواش تستی  

 یدریوهداجربک ع رکو داوجنالوادح او دح او لو دادب ار یداجج هک:یدا وج

 داد سوب و قناماو رابخاو # دادس نو تناما آنن واه رخ نا #یوننم »۴

 لصف كن ید اجرت ره ¥ رخ شلضف دنک اریداجره هعیوننم یتماقتساو

 ردرلعیطم هننامرف كعلطم ا قح ترضح هدلاح جی هکر دما رادربخ > قییانعو

NEE9 یوم ۷۴ ردق وب یرلتفلاخ م یعا ورک ن کیغو رع و لعع هدناداج  

 روک یرالفاع نحر هق کد دنه اا فت ناک نعال آ رب رضوارهقەدر ک ار القاع

 هصالخ ندنلالجورهق كنيلاعتو هنا “هللا هبا هبلقع توق هکردشلبار رضو

 یرلتردقهتاجت ندینأب ر ءاضق هللا تضابرو تماخو تسارفو رکفوردقوب یرالاح
 رلذاعشوم هدر دنو لعع کک تک م ءالوعو نرفاک ةفسالو ,ارکحردق وب

 ک ها زایدمهدنا جارحا هناعاروت ندرفک ترو ول تل ا نکا

 هکعا كارداو ےھف یتسهباهنالام تمکحو ہیاغی رارسا كنیلاعتو هنا قد
 یفاط هشوج لوا تادوناج #تسبن شوجنآ تقاط ارلدوناج ٭ یون
 3* تسدن شوک كب ناهحرد عوکہ ک انه<یوننم# س ردوو یردف قالك او

 عو مودعلاک ردانلا یتعی ردقوب شوکر ب هدناهمجرک ملیوس دیک ی اهن زاروب
 یلک یل هلغلوا هرزوا تردنبوروس ردق وب شوک دعتسم هنعاسا هیهلارارسا

 هناهجو یرلف رش داره ندقهروس تسبن شوک كي ناهجرد دوخادو ر دراشعا
 هوا كعدردلکد قیال هنرهف دبهلارارسا افلطم هراب تشو ۲ شوک نالوا قلعتم

 مشج یوزا دب یشوک اجر ھ 6 یونشم ل رولوا ممالاس ةن قىل یی هجر دقت ول
,EE ھا یونشم ٤ یدلوا مشجندنایدبا راو شوكر کهدنقره# تشک

 

 شوک هدنقر هییعبیدلوا مشی ندنایدناراو كنسر ,کهدنفره ٭تشک ےشییوزا

 هدهاشمو تیّورلوا هلا ناه“ تیادهو یاب رقیف وتی دن راو هنسکر ب هدنس
 هک هب هنسک لوا تداعس يدع اردراشع درولوا زوک نالوا قالوق م کت یدلوا یح

oبحاصبولو ا نیع يع” كلا دال هل دااغصا هلا لوبد عم”  

 هبناب ر تابلجت نکیغوب تب رهوج بولو الاثم كنس یاقو رولوا ف شک لهاو قوذ

 یخدەدلحر مکتنرولوب نس هبت رم تیرهوج بولوا یلحت شو هاو لاثمےشی لبا
 رهوک یسرلد بحاصب نوج# ی وش رم رو هر كنس وت رک تدب ۳# ررروب
 ردایعک هد راساته ی یاد # ایک د و هح تسزاس ایک وک ۷ وشم یوش

 زلیا صلاخ مسورز ییابشاو الث صاصرو ساحنیربث تیزر یکیتعیردربفح"یش هناییک
 "دبناسفن نارودک کز درجا ترک ب بو قتشع كدیلاعتو هنا“ قحاما

 ۷ ر

 جا
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 _ هجرهو نيمالاخ د یوسف 3 نسبه نح روک یدلوا هدنربدب هناد هل هل ع

 نآسنح تنابخی ها یونشم لدک اهدنیمز هک < هر هردنیما اخ شاک 5 یورد

 هکلب نسکعا تنابخ هسدا هت ره خش تاکی دشا عضو هدنګ ا نیمز 9۶ ادر

 اانا تناما یا هک یونشم 9۳ كدردلاق نسنج كمخم لوا ( ةبحأم هلبنس لک یف) ةدانز
 د٤ یونثم ۶ هکر دشلوب ند هبهلا تناما لو ایناماوب نیما نیمز##تستفا تناماناز

 ردشا عولطو شماردلب هن رزوا ننالدع باتفا ۶# تستفاتیورب لدع باتفاک
 ردلدعمسارهظ»ضرابو دنا لک هلا لدع تفص هنسمز یلاعتو هراس قح نعد

 د یوننم ۶# مکردوب ید یرب ندنسهیفخ ےکح ننالاعفو هناصسقحاماردکع د
 هکر دىرانآ نامز كلدع ےسا او یراب سها دار ندناسد »۴راه ون درا قح ناشنات

 کات یدعارولوا دعتسم هدنامز لوا هراهظا یاب وبح نالوا هعدوم هدنیمزر ز

 ن اشا هد یکناراشس لا < یونشم ۵ ,مزونکیراهب ول قح ناشی

 عناص لوا تانوکم عیج اقح رلیاراهظاو راکشآ یرارسسا عاونا نالوا هدننورد
 رظنرد ریس ناتخرد كرب هک یدعس حش 9 رداع ونضمو تردق كراکدروزب و
 قنابوایلق دىدو قداص قشاعیا راک درک تفرعم تسد زف د قر وره راش وه

 هک هیوا نخ رشم رعضهرزوا نی رش یاو( هسفنا نو قافالا ین اتتانآ مهب زیس)
 ۱ ۰۲ تون تاتفا علطءو راربسا حاوم راونایاردو رابر هوک هضافا ت اھ

 راطهاورطاقت تجر یاطعناراب ت تارطق هبلق یاب رد ندلماک دش رم تمه نالوا

 نیمزو ناعل تایذحراوناهعشا ندنر سرس كلفو بو دنا رطام تبع الو رارسا

 نوخ ا ملظن هک دکر کی لوا ناشخرد تایئدل مولع وتر فاتصا هنوسان
 هدنز هرب 3 یو ییابید هدنژژاهکو ب * درک د ناب رص لک هرلاخ #دروخ دباب رکج
 ید كقداص دشّتسم نولوالئاب هدادعتسا هبت رم دیش ٭ یوریرآلد

 نالواتعیدو هدندادعتسا نیمزو هلوا لامالام هلا قیامحررغررد نورد فادصا

 نشلک # هلورابوهرهب ندنا خدراب یغو هلک هروهظ فاطا راعاو فراعم راهزا
 ۶ تساع"ا لع ن ناراب و طیف شراع *# تساردوح تسهو لحاسوتنت + زار

 اربع دما لد + تسعلکرد رهاوح دصاروا رک نریعطع رحم ̂ نا صاوع درخ

 قر نوجناورددرک سفن *# فرحاب تسلوص لد 2 ر فدص ٭ فرظلر دننام

 نکفب #راوهشرد نکن ورب شب قدص## عماس شوک اب اهفرحو ز دسر ## عمال
 هلج لصا وش نا نح # قافاو سفنزا ناو قح تانک # رادرب رغد زغم تسوب

 نآ 6# یونتمارخآنیع داع ی لو ارد # رهاظقفورپدنف نوچ رهاظم #قالخا

 ( یداوح )
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EEOا  AREنادان هک یون  

 | لشعوردلاثم لکد لثم وب یتعب هب هرکب کا لجو نع كالم کا ۶# لج و رع كلمدنام
 | یوم ارز هللا سابق هنابرد "یکنرییدحو"یکنری و توفصالاو رد رورض

 هددوحو ماعو یفامو برد تزول هح + دوجو رد یهامو رح نارا ره دص

 هاکرد كنحاص دوحو مارک | لوا ۴# دوح مارک انا شیدرآ هدم هک یوننم#

 فذح عم ورارر ونک هتعاطا نیمز نراتدوبعهحو هدنتبه ولا روضحو تزرع

 لوا ندنلیبف لدع لجر یاضلایدح رغب دوخاوردشلر و هر زو! یر دقت قاضم

 ار درک او یهامیدعا هل وا كعد رارولوا نیدجاس هدنروضح لدوجو مارک | نیع
 هاه نح تان وکم هلجو تادوحوعمیج كعس ایا ءییسلا نمو سرفلایلا سرعلا نھ

 رهظعییکیدتسابولو اروهمم ا تستر دی اوت

 ردفوب ؛یشرپ جراج ندنکح تنا بود |لالجورهفرهظظم نکیالبدو لا و
 + یون ۶# ندنناسح او لضف لاک هک ردلازبال قلاخلوش لاوز یهاشداپ لوا سب
 ررطه ل وانا راب ردشلو ارطافتماطع ناراب هرطق جاقرب # هدش ناراباطع نارادنح

 لو ۴ هدشناشف ارد ر نآ نادبات هک یوسننم 9« رد هتسانعم یاب یا ناراب

 یظفل دنج دوخاب و ردشلوا ىج جاصزار دارد هلباییساطعناراب تارط جاقرب

 هکر دن ارطاع اطعراطءاردقن هک رد هجو یخ د قلوا نوح ا رشکت بویاوا لیلقت

 یلاعتو ها“ قحهروکه لوا هجو ها وا كعد ردشلواناشفارد هلا یس ك ارګ تح

 ندنساطع ناراب كيا یی دح اص ررد كراابرد هک ر دهاشداب ےطعو رو نا ارلحرپ

 نرهکو تمطع اط ء نارا هدنلیلقت لب فدای كيهرطق یکیارپ

 نارا لا الاعتو هناصسقحنیکد هیجهاو!نانفاردابردهروک هب یا هحورونلوادا رم |

 یو و هو و و a وسوووو وس

 1 اومد هدن وب یدلوادعتسم هفلو !ناشفاردابرد تح ردشعا نارا ردن اک اندنساطع |

 : دهد ق ج هل زاب الاحروت وادا میس هد ر نالوا هدا شا لر الاعدو كرا بت نح مطةالإ

 نبا "ناسحاو ٭ هنخورف مرک دیشروخدنج < یونثما ردلباق هجو ییاو
 دوما د وجر ورب هک ا یونشم لر د شالا ع ولط وشعل هلعش مرک د شر وخ هارب

 لوا مفانءنالوا هدرلن وب نعي رد شعار کوا اطعو فطاواته*و دوج باح ورک
 تارنو هرطق كيهدندوجع كنار اح و باھ بولو | ندنساطعو لضف كعفانو د اوج
 هرذ شناد وتر یو نشم ر ولوا لات هجن اک ارد سد ر دهرذرپهدنمرک سم كرا هرم

 ینا“ دشروخر ون هل سکعو یهنالعوترپ هترزوا كنیطو لاخ * نیطو كاخر

 رون وترپتطاسو نیمز مک أت ٭ نیمز هدنربزپ هناد دشرک ان  یونشم ۴ شە روا
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 لرون لوا یس هلج و ینافوحم هلا تیدحا ةبذح نالوا هللادغص و تدحو كلر ۱

 هللا رو # لالمد رخو زا یکنر لب تسدن یونشم 9 رارولوا كلر کب هلبس هلعش
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 لصاح لالمندنا هقشاع هکر دلک د كلکنرک لو | يکلک رک كلدیحوتنالوا لصاح هلا

 لصاح هلیعاونا تااماقمریسدوخ بلق طاش هکر دب اوج راو هدنافصرس ناک هلوا

 لالم ن دنا هبلف هکر دلکدكلکنرکب لواوب زکسریدردیقوب لالماعون هدککنرکی رولوا
 لاعلواهکلب#لالز باو یهام لاثم لب € یونثم ٩ هلوا لصاح لالک هقشاعو
 بارشرارول وب تحارو تابح هلکنا یکرلیهامرانالواقرغتسماک او ردلالز بآ یکنر یب
 هدیهلاقاشع هسپارلاد هدرسفا نالق هدلایخو باوخو ن ایا ماج شون ندقشع
 هژغلو ارب ندنشاحلوارلیدنک هدنرلک دروک یترارحو هبذحو تلاحو دحو نالوا
 هدلاحو الصتمو یی راو هل همیرمغندنونرانویرپ هج هبذحاءادو دحو اعاد

 یزاراب وطور وناصو اندا ر درارهام حه هک ردباوج هراناید یمرزغاصوا ندقلوا
 بولوا یرایهام لیدحو لازب ال یا ردو تک لالز باید یهلا قاشع كالذک

 هنسک محهندننابح سب رد هللا لازال شع شزوشو لاحو دحو قحارو تابح ككرلنا

 | ظذ و ردلکد ییولعمكب ربغندقود بارا هبنس تلاحو ر دکع دیمروناصوا

 3۶ مدبد هار تداعس رح نب رد##ییاح ناجو تسرهوج نمردرک 6# یناکمالرحع رهس

 تکی رادوع رد مدیسر## برد نیع نهو یدد تانک ت 3م دب دەکا لدرحم نورد

 هن مدق نمتاذ یابردر دوت# مه نتو ناج دوز نم متشذک4 ۳ مه نتشی وخزا مناف هلججز

 | یورد "هرطد لاثم ۴ ییانح نمتاذ یایرد ردول # هن مدع نیعرد شد وخ دود و#

 لکن رنارارههدقلورفرک هح رک ا تساهکنر نارارهکشخرد هحرک 6 یوم ییاهن

 زسردیاریسع اونا هب ذجالب ځد زس هجرک ا ړک ر دباوج هب وذ رغ تالاس ج دونر دراو

 هکمادامر ولو اهدنروص اع ناولالاحر ېب نکل ر سر ونا وب «راکنرولر دولر د هدام "ارهاظمو
 | بحو دوبفرس هبلاط هتدحو یابردو زس هیغاب هقشع شتا بویلوا لصاو هبهبذج |

 هزکناولاو كن رلرسقشعبابراو نسرلوا صالخ ندنروص "یراتفرکو ندندخ ۱
 | یرلکذج هلتسوببهلرلبهام۶# تساهکنج تسوب اارنایهامه<یوننمع مكت چ اراشعا |

 یکنح جد راف شام ندا هط وع هز دح و یابرد هاب ایا“ قسع تالذکر دراو ۱

 قشعوراردیارارف ن درک ؛یکشخ بولوابناغندنروص اع عیرد هلتسو شو یهام
 | دننامیر دابرد نی رده مظن 9۳ را رمربو هشینوکیتسهرذ كمشعوراراب نیسیریغندادخ
 زابناجرهوحج تفبقح# یی زاراتوررعش نورد # یهاو ځان ر د نزا ی از جک # یهام
 < یوم نکلیدنلوا لاث هنابر دقلط م دوجوو هب یهام یهلا قانع هجرک # ید

 و ا وا
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 یو دیر قود هارندنندحو نر كی كاسب ت رضح ماش

 .یدعوطیوخندنب وک یا نم كلاس بعت رضح و # تشادنوخ ی سبع مخ جا مزو |
 نانا نرردص دعاح یوم هکنآ لاحیدما و یلکوک هنسهب وب كنب قحو |

 كنرکی و هداس یونس نداسع ج | نه نالو افص جخ لوا لر دص هما #افص جن
 نداسبع جخیدراقرتانداوسام كلر بولو |كنرکب و هداسیک ابص##ابصنوحیتسک |

 ردشلوا عابصاسرع ترض حبو دبا لفن راوت باب رادک ر دوب نانلوا دا رعارهاط
 یدارلغاص نو راوح یرلیضءب ردزوط بم هلهحو و هدافصلا هضور راشعد

 هر هیهل|ماکح بوی ارضوا هنناکد كنوبراوح مالاسلا هيلع یسبعترضح نوکر رارید
 ید نو راوح یدلبا توعد هكا دایقناو تعباتم و رارقا هومن كندنکو

 ماسلا هيلع یسبع هدک دتسا هرم ردنا تلالد هننونقدص لیاسع ترض >

 ییابسا كتسکره «دقدراتبجو یدقارب هب وکر ب بولآ نیرلبو قجهابوب كرنا
 هدنرلکدروک یهروب نعهرنونراوحبولوانولم هللا نولیرلکدت ادا میدنک
 ترضح هکر ردنا تباور هلهجو و خدیرایضعب ورلیدروتک ناعاهباسدعترمضح
 بور و هکلد 1 اش هعاص ر ی السلا هيلع یسعمالسل مع ع ضا ردام لياسع

 كيا نالوا هد رعاك د الاح هکیدید ترضح تودیک هننامههعابصنوکرب

 دهناشن ولباس یرلذا نس دلک نردمشعا ناشد هنغحهل وا هک یربره

 هب وکر نس هلج كرا 2 السلا هيلع یسع هک یک تود فران نیسهراب و

 مالسلا هيلع ع بولد ی ک دلبا یک مکيدید یا ند رنک یداتساو یدلرا عضو

 الا هل وب نوکن یدانسا بور ورخ ندنکیدتباعضو هبوکرب نسهلج یخد
 ترضحسپیدلوآلدكنت ویدیدرلشع اداره كنر ولردر یرره یا | رانا
 ۱ یددتسا یی ابث كسکر 2 هدک دنیا حارخ | یرلب و بوقوص هب وک ن رللارابم یسبع

 ناما هیاسدعترضح نیغلوارضاح هدلح لوا نوبراوح هغ عج نولم هللانول
 هل رش قالخا كناسبع تما دارم ندکنردص ةماج دلع و اماراددرونک

 توبن كناسبع ترضح دارم ندنجا نم ج نناسبعو رد رادوجو نالوا نولم
 تافالتخا یرادوجو ةماح كرانالوا لخاد هباسدع تعب رش چخ هک ردتعب شو

 لماکدش رم تالذکر دکع دراءدلوا عیضتم هلبادیح وت رون بولوا صالخ ندتعیط
 هرب فرط بویشود هر ن زو لکوک بلاط كس هج  بولوای ؟یسع جانم ج ید

 | رطاوخ نالواهدنراتور دو بویلیاع ولط هل برون هلق كتسی رپ ره هدکد تا هجوت
 (ةغبص هللا نم نس | نمو)) بچوهر بولو | عفت رع هب شب تافص ناواو هیناسفن
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 ةففطا نح نم ید هسا یرمع كلا الفعلا را تعابو ذظللا بس فلا مسا نجد

 | قلطلاک نکلور دیربغ كل :روصلا بس هجرک !یخد ابففرحو ردلک د یریغكقلا
 | كنوبخد فورح هلجب س رداکدیربغ ها ثبح نم هلعدیاز نیم مم دیقلاو
 | هدجراخطفاو فقط ب صد نو تادمسایمس و مس الا نا ة نسل وردیک

 تاذ س ردلکد یرع ندناذ هعیفطاو ىنحملا هدارا تنم م نکل ردقوب دوحو

eروصنتاذلا تلتف نکل ردزناح كم  

 یر اما ترکی ک یکیدعا تلالد هب وب تراک ن یب تزاک ار , زردلکد نم تک!

 لاج ا كلذ لآ لکو ٭دحاو تئسحو یشاس ارابع هک تس ها تلالد هراس تک |

 هدامساتزنک نیفراعاادنعارز ردلکدقیالرارکب ےھوت هراصر الا اولو ا یدع | # رمشا

 هتررک ام كسملاوھ# هرکذ ناال نامت رک دعا ) ردراک دن هکلب ںویلوارارکت
 تردق هرامظا نکلردراوهمثکی اعم رازه هد دیح وتر ارس اق داص ق شاع یا (عوضت
 ردطراتسم ندنول ا رج رەنا , هم دعم ول سد (فرع) مم قد مل نم ردقو

 قوذ رب زو نروکریاغم ییاسبع هلا یسومو ندرلاوحا نروک یکیا یرب یدعا
 ببیطو قفشم مدیسعرب بوابف هتسسک ندشنوک تاقلءت یکیلف بویلوا ندناسق

 دی اداب ز بلط رواونددیحوت لها نالواهرزوا تعیقح هلب ا یت انعو تمه كقذاح

 | (دیدشل یا اذعنا مترفکن لو مکن دی زال مرکطنثلو) یا لاق ن رس دل را هج ول ھو

 | لکب ؛ حق ؟نار فلا) سو هیلعهلا لص هللا لوسر نم تاع هنع هللا یطر لع لاعو

 تاک ترض هلیلوق اوف وب ههجو هللا مرک بلال ی انب لغ ترض ح سد( ابفلا باب
  طانتسا هلنادحو و دنک ی انو رج بو دیا تراشا هنتاباکذخا ندتایصلا لک | هیلع

 هلال ص هللالوسر باعصاو اجهل نباتا نماتامجا هللا ررروبن نایب ییکیدطنا

 ٠ نالکلا هلعو ناعتسلاهناذ هاو قدصاا مدق ىلع نیعججا هناحاو هلایبعو هلع |

= 

 . تیاکح هرسسدق انالوم ترضح شا ۱ وهو قلا لوش وهو

 | دنا هلغلوا روحهم نددبحوت قیرطو رود ندناعارون دوهجربذو ینی دروب
 یدنارعوا هر ال : عاوبا بودن | لالرضا یاراصد

: 
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 (یهلالا نیدلا ساسا هيلع یذلا یدوجولا ةا هو هیلاو هنمو هو وه لکءلاف
 بولق لدیحوت بارا نالواد رر اونا ناه تس ٥و دب رفترآرسا نافشکتسم یدعا
 .هدجاوما هل اره تروص ی دحنو ناق او فشک باک اهک هلو ارهاب ورهاظ هر هرهاط

 ید جاو ما بواوادحاو هدتفیقحو نکته هد جاو دا روصرح ارز ردرلشُ | هدهاشم

 هدوجومر ع ج اوما ةعیعطا فعن رد هزکتم ن دنا نیغ تروصو رد هدرګ تروص

 . رولوا هرهاط هللا هجوم رو ص ناصعشاو تانیعتلا بس ی دوجو بولوا
RESتوئلوا فد رعت هلبا رم هلی اع اعجاامتس  

 هلبالوادحو نوبعو طوطشور وهن قاف الا دنعاماو رونو درس هبام تقیقحرح س

 هسا د دکللاهاهلک حاومالوزعلاالا عداولاف نسل فراع ناک : : رولوا رم

 ردرحلا ىف ةكلاه هقیقلا ىف جاوسا ارز ر ولوا شعا دارا یا

 نو دا یهیشدوشاو بولوا هلباز جاوا تادوجو تعاسو نآرههکلبو
 دنع ید تاقوام تلذکر د همشداجا هکلب بولالوا لثم داعشا هدجاوماو
 مک ال ههجوالا كلاه یش لک ) یاو رپ ارب ز ردوللثم جاوما نیفراعلا تادهاشم

 ردد دند دص مدعوانفو الهو لاوز بولوا قل ادو ج وم قلخ ع وج (نوعجرت هیلاو
 | ہک ءا اکاردراوتراشاهبانعموب هدنس هع رک تیا (دیدجقلخ نم سبا یف ےھ لب )
 . رغ ید قلطم ضایفو قح ترضح تالذک رد ہد دج راها حب اومالاروص عم

 . وفك دكعاراهطإ د ذج قىلخ تن اک قلا ءروصلارمغ ممدوصب روهطوا ناکام

 لج الون ع:روص ق لج ال نم نا ليقاکو(نأث ث نوھ مو لک ) یلاعتو هنا“
 ٠ك ع «دکعا داحما قلخ لاعتو هنا“ قح قیقحلا بارا دنعو نینئالل ةروص ى

 رانابلوا یترصب هدد ک هجر اوا لاثم برقا ندنروھط هدحاوما تروصض

 تققح كنف وطنم (دحاو هنا لع ن دن آه یش لکو )جد دسیالفاغندهدهاشم وب

 ندلاع روص هسرولوا دوحو فراع هرزواروب نم قس دهاشم سد ردوب یسانعم
 زبعم | قلخ یک اوما هللا صار زرولوا شع | هدهاشمقح تایلجت هدنروصربره

 نلکماو بوحوومدقو نو دحو رحم ور دب رهظم كمح تروصرب ره ندروص نالوا
 ناکامرلع سر علا د رعش # لیقاکر دنارابتعا یعلا اذه رام ال تدحوو تزاكو
 لکشت نع ٭ اهلک اشت لاکشا كنعال # راهناو جاوما تداولا نا # مدقلاین

 .هعلطهدوجو دیح وتو سدعمتاذ هن زن یسالک كنادوجوم یدعا#راتسا یهفاهف

 نوا نینئادح او هد د ادعا الم رک ر دمولعم هدحارهندتناطف بابرااریزردنارهاتابا

 هد 0۳م ۷ روا نیاید هدو رد نون ره هددحاو الا ردوو نينئاو
 ق
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 یراهیلبج تبع كنب رب رهن درا :وب وردماوع ځد یسیر وال یسا رو لوام یسد ر

 هلل سو ر دنور ځد یسیرو تذل ی سیر و تدم یسیربو تسابر یسیربرد هش ترد
 و رد د ند رع ین اورولو ا د دع یکی انوا هده دلو ابرض درد کد هر وب مع

 وسير و تنسو ےسر یسیرب كن هت ءایش اورولو | ل صاو هللا یش چو اال الو | لصاو هن واطم
 هدقدنلوابرضهحوا ید رش عنا سا رد دعب دخ و رکم ید یس رب هبلعو رهف

 داعتعا هکر دوباب ردلکد یلاخ ندکیا یربرهید ندرلنو و رولوا ددعقلازوتوا

 هدد دنلوا برض هب ىکا دلا زولوا سپ ردیجادم دوخا ور هاح هدیش کودتا
 هدحاو هیجان ةقر فور درلکلاهقیالعلابیسپ یسیرپ رهكرانو ورولواد دع یکیاش ۶
 ردراصلاخ ن دننوک ی ب العورلصام هکر دهللالها نالوا ندهللادابع صاوخ |

 نکسنوا هجو م اع لھا هکشاب است هلهجووب دیسی رب ندناه او فشکب ابراو
 سصانعلاو عبسلا تاوع او هلکلا سفللاو لو الالقعلا نم ىلك ملاعع وجار ز ردفنص ۱

 ور نکسنوااوردلاع رکسنواافلخو | ما ها دیلاولاو هعیر الا

 مھل نیییح مهسفنآ فو قافالا ینننابا مهيزس)سپ ردبیغو توکلمیخد ماع کس
 رولواددع قلازوتوا هل راتعاربک ناسناو قافا | هک هق و ن ا

 شعاعچ بولوالصاح د د دع اا زو تو | هل را تعا قسطا هر غص ناد او سفناو

 . قلعتعههرول نم( اوع ن عغو ةروصرکر انوش سپر ولو| ل صاح هیاک ملاوع ددعیکیآ
 ۱ ردکلاه نوک ره هسا قیفعلادنع رولوا نوک ندقح راوادقمو

 ناخ فلا نیعس هلل ناو باخت فلاب واباضک ناک ءاوس بو بوعکالیقاک )
 تیدح (هقاخنه هرسهل هلا اهشا ام ههو ناصس تقرشالاهفشکو هلطو رول نم

 دکر د هیلع هفاط لوش هجان قيقا دنع هج ر دمت وبر د راو تراشا هبانعم وب هدنف رش
 هلکعا ه دهاشم دحاو دوحو و تالهتسم هددحاو دوحو یادوحو» عی

 هلو ندنس همز نیصاخم دابع بولوا صالخ ندهروک ذم بخو هرو نم ملاوع
 لماکو فراع دحوم نالوا فورعم هل هللا لهاو نیقح دیحوت لها نیصلخحمدابعو
 بیس سپ زا بوی ندقح یرلنآ"یشرب عمو ة روصو اعطقوالصا هکر درالمکمو
 هکمالساو نیدرهاربز ر درهابد وخ یرهاظ ببر دن ونعمو یروصرانو تنجلوخد
 ههلایفنالا لوا لصاحیرهاط مالسا ار ز نلوا مالساو ند هبلوادیحوتلا لعیبم ۱

 هللادنعنیدلانا)یلاعت لاقو یک (هللا الهلال ) ةلکر ولوا هلنا دح آو هلا تابثاو هرمثک |

 دوحو تابثاو هرشک تادوحو ىن قیفحدیحوتییعلاو نطابلا بسلام"( مالسالا 8

 ۱ ساب هنافصو هراعساو هل یوس دوجولا ی سٍ لماکلا فراعلا لوقک )رددحاو

 ( لکلاف ) ِ
 سم اهن مک نیس



۱ 

 سیو واست rin ie سم

% A ¥ 

 هلع شفش یذلایلاتاذوه مولعلاو روصتلا لر دلا ط اوه ماعلاو هب دیک ما

 لا هر تس نوک ماعلا هيترو ا دب درام سا

 عدلا عااصلا ییاعد هللا وعاهلحاو اهفرشاو اهالعاو تامولعل الصف انا كشالو

 ىرورضإعلااذهواهلكآواهلجاو مولعل لضفا دیحوتل لعوهو هلعف دحاولاقطا

EER a:جوی دی ع  

 و لا رهصخ ببسلااذه ۳ طع لضخ لا مو |

 ءالعف ط_سعلاباع اق لعلاولواو ةکشاللاووه الا هلال هناهللادهش) لاق نم لجو نع
 وکی ایبالا تب تی نرو تی ام ۳

 خام مال ار هلا وهم ا ا هرزوا

 | سهحهچواشک هیمالس !قرفاما رردندتعاجو تنسلهارلنادیال هکر ونلوادا ےہ

 قد رعد محو ج اقرب قید تارا هدقدنلوا لا ۱ اوس ول در كنا a هنعید) روس

 هک ردقو ی اکو تشللدح | ممه اره اظیسو رب ند هلجراشع اقیقح ةیهعلاو برضا

 ردافلخ هک تع لهاو كوامالثم ردنفتم هب هما: فانصا یهربسبس < سان تاقیط
 یار ره ندهرول م نالت فانصا سد رد رلءالواهدننسدربز تاک وام ک خواف

 تورو ترهش بلاطات تذل بلاطیدپکلوا رولوا هم اط ترد مهضارعا بسحم

 أ ترض ههروک دم ةعیرا هروب رح دف رسد ردن دمع یلاط اعبار تسانر بلاطاثلاژ

 ۱ مچ ھا دم بس یسدر ره ندشع و انوا هدفدنلوا

 یی واو هبلغو رهف یس کیاو دعي دشورکمیسب رب هکر رولوا نتفتم هر هالفذخ
رنضهحوا یکیانوا سپ ردتنسو مسر

 ۱ یلازوتاو رولوا ددع ت لا ازوتوا هدو دللوا ب 

 رده ملا یبادم دوخاب و بهذا ق وره اجاب را دلکد للاخ ندیکی | یسی رن ره د

 ۱ شع قرف نیما زاشحاادهبرزوا ترخا هدقدنلوابرسص هر یک اید قاز وتو اسد

 تایضف بلطنتع رعو دصق هک ردرلنا ر دی جوا ش هک هیجان هقرفاما رولوا یکیا

 یدابع ن-لیاقو) دو ردددعلا هلیلق ادح هیحار فهیم ین دراشبادب رح نوا
 جد ههحو هللا مرک یلعترمضحوردنراشا هلق لر هبجات یسهع رک تبا ( روکشلا

 هاقوش ۰۲.1 اردق نومظعالاو اد دع ن ولقالا لاو كو )بو زب وربخ ندنتلف كران وب

 هلهجورب یردضید یاعلاهرسسسدف ی ارغد#ماماو ردراشمروبب ید و

 رد هنب رزوا هال بنا رسان عومج کر د نشورهرظن باب راک راررویب بودبا ےسقن
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 طا ا مھ کر ردررفمار زرد فر فکت هر اد رص ت هج د ین هلبف لها

 نالواقن ال سد زلوا تلالضدیقرسا هل راج روس هلت دارا یدنکن ریعتسم

 (نسحا یه قلا ا مهاداحو ةا هطع ولاو ةمکیطاب كب رلیسییاع دا ) هک ردو

 | فر>ندنسهنس حول فطالاو قفراقب رطب هرزوا یني رشیاوعت كنس هع رک تبآ
 ۱ تقفشماقم هرلنلوا هار هتشکک هدبلط هیداببودناتمه لذ هكا شارت یی هش

 ۱ شراد تسدرک 3*تلودزا دانداششلدو تسرد شب هک طظفاح 26 نسهلو هدنج رمو

 ۱ هی اتعاجو تنسلها 6 هفباط لوش ند دف رق جواشع سد 3۴ رادیاوتات "یرابو

 بولواندضف اور الغر کم ملو ارافک ارلنا هوا لک | یس هحه, ذد تولو اد هد هلق

 | راهیلباذاخما نیدنکزیب هنسنرب ندجراخدوخا و هیلیاراکناخیرب ند هين د ناک راو

 ا
- 

 | مانهورع هحور هللا سدق ییانس *هلودلاءالع ےش ش > هل واددرت هدنرارفک نامزلوا

 ۱ یماقزعتسو) ردنا لها یس ەلج لر هبمالسا قرف هک رارژوب هدأ بات

 ند هيجان نالو اع اوهدنفب رش ثیدح (ةدحاواهنم ه.جانلأف ةقرف نیعسو فب ىلع

 یسادعامو ردرلالوا لخاد هتنح رمسقعلوا تعافشو سیا سحو نسلاوس داره

 | هلباتعافش یسکو هرکصندناذع یرادقم یهانک یسک هرکصندقذلوا نمو»

 ند هیجان نیرابدنکی سی رپ ره ندتما فاوطاذه عمراشمرویب ول د ررولوا روفغ»
 RE ب نح لک ( یاعت لاک زردپ اعداز ق ی زود دو

 ۱ ین نسب ید لسو ی یی ص ترضحو ردیفب» ی
 هسیایما یدرویبترابعهلب دیق ندنتمایس هلج كر هروب نقرف بولیق فاضم
 یاثلا له یا ترمآ ) مااا لع مون هوس هی مالسادب ال

 قرف هج ردع وب سی(مالسالاهلنادنع نیدلانا) یلاعتلافو (هننالاهلاال اولوشیح

 | ردلکدیس ربع ندنالوا دیح وت ها. هعیعح و داعتعا ۰ نع نالوا هبجأت رم هر ول م

 | او سفنو بولوا یفندایند هحرک اهیلوا هقیقحوا داعتعا لب ول :هکمادامدک ءاخ اکا

 | تاجتور دنرخ ادوخ ی دبا تلو دو قیقح دوصمز الو  یعفن ءدنرخا لوا صال

 | دارم ند هب >ار دفیعطا و ردلک د یربغ نده ورخا تاحشیخدنالد رویدا ص هلا

 ] ءالعو رد هق رف هل وقمهن رلناهسدارلن الو ا!لخاد هنج هعافشربغو و ل اوس الو باسحالب

 ۱ ناب یدیحوت لهاو دیحوت یلاعاا هرس سده یلازع دم ماما ردیسبغنق كدیحوت
 ۱ ءایش ۱ قیاعح 2 یططا فط اا سفللاروصتوه علا نا لعا ( هکر ازروس تو دیآ

 هد :رفم تناک نا ااهاودواهر اوج وااو افك واهنایعابد اولا ن دودا و
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 رد مغهنو ردینیعهن كنناذیاغ هر دعدق د ینافصیک یاذو رد هصنحت هدناذ

 نحهرکب هتشرپ ندناعونصم ردناذلا یدحا رد هردمرس یتوعنو هیلزا یتافص هکلب
 رد کد ضارعا یی ةصو ردلکدرهوج ردلکد مسجزراوالئام اکا یشرب ندناقولتو
 ندن اکمو تهجزا وا روصت یناذ هلا لوةعو ماهواو نلوآتداوح لح یتاذو

 تئیهرلواز اج ناصقنو هدابز هدنفصو نلوایراج نامزو تقو ه2 رزواردهزی+
 یسل رب ندرودعمو ردقو نط عفو راوا تاهو دحو نْملوا صیصخت هدقو

 ردلک د یجاویشر هنرزواوردلکد كفامروطقمر ندنمگحور دلکد جراخ ندنتردق

 ردضوفم هنئدارا صحت ییادع و ترففم ردنا ناذع هلیلدع رواق ترفغم هلیلصف

 4 سصل هدنکلم ءشدام فدک ردكلام و تالع لیابشا هلج و ردیکلم لنت انوکمعیجج

 طارصو لاّوسو ردقحربق تحاروربق باذعوردقوب یلاق> | (انالصا دیک >رولب
 هدد ورخ اداشور د راد وجو م عسل و ردو توت و تو داشتی یا

 هللا تاواص هیاع هلدالوسر جارعمو ردعح تاصع تعافشو رد دعتسم هدولخ

 هک هو هللا باتک و ردشتحلهار دملاورغلهاو لیها ناوضر تعب وردناد سج

 ماما بصن هنیلکت باحکاو ردقح ییوک تمایقو ردقداصو ردقح یسهلج ایناو

 یرلنموم كرلناو ردر اروم ام جد نج هلب | نییبنلا اخ ندو نیشه تعي رشوردبجاو
 هدعی قیدصلارکب وبا وا رشد لصفا مالسلا هيلع ی لا دعب ورارولوالخاد هنح جد

 كن رب رهو ردنایلکتارو ۲ ذموب و نجلا ولا لعو ناعع هدعل رگ

 نوساباعمن هیمالک ب ټک نیتسا نلیصفت ر دلکد دار الب ادل وب یورفو تاب وز
 دوخاو دص دیر و ق و ردم ییا هم چ هداف

 مهوب بو دیا سرک اورولو ا مآ هود تارصقت دنا ادهتمرک !ندعاچجا
 ییعوباو یرعشاو هیوا یطق لبلد هک ردلواینامسق ردیطخح نکلو زاوامنآهسبا

 مکح هک هد هلم لوا کكنالاعت قح یحی ر دییصء هد هلئسم لوادهتح هکر اربد ییابج
 رد هنرزوا كن یخ دادخ مکح هسرولو | یهنتم هن رزوا لب هنر هدهنح نط هلو | يعم

 ردیسب رپ ببصهنکلر دراو ینیععم کح لكالاعت قح لاره هکر بد یخ درایضع, و

 رکب واو لوا مآ یطخحشس اا لد هک رید نیمار فسا قاب او ردبط عیسی ربغ
 هننعط ران او هلوا ناک دهد الع ناشراهنزیدعاردم 1 یطخو یی طق لیلد هکر .دیصا

 لک االغ تییغ ەس او ند رش ثىدح(ةموع “ءا | مول ) ار ,ز هلمگهداشک كنابز

 ( تیم هیخا م لک اب نارکدح اب اا ضعب مکضعب بتغی الو))یلاعت لاقاک ر دمومس» ےل
 دسد موم ذم هجن الع تمذعیدعا (لین رسا یبءادناک قم اءالع) ماسلا باع لاقو
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 وا کم تاحوتفہرس س دق یب رعنیدلا یخ 3 هیاعهلا حر ردرلش#
 دج ا عبار ماماورلشمروس لفن ول دیدن اند هعورا دانواییفاشماماهدن اب یش بز وتو ا

 دلوتمهدت رات هنامو نیتسوعب را هنس هد دادغد رهش ردهنعهللا ی ط ر ل نح ند ن

 هد رات نیت امو نیعبر او یدح ا هنسیدبایدرک اش ك نیر لتر مض > ییفاش ماما بول وا
 تولوا بهذ مق ح هروب ن ەعب را بھا ذم سد هل ع هلا هجر ردشغاتافو هددادع)

 یو و و ور ی و و ور ی بسم ساس

 | تنسو هیفنح تلموشا نیعججا هنعهللایضر نیئدحت نیطاصفلسو نیرک ةباحک
 تواوا یحاصبهذم هه جد یراترضخ یرو نایقسو رلءدیا هنن رزوآ هینس

<iاسان تاکو نعطهد هبا دک ناش اشاح هعیشبهذمو ردشلوا مقعیاحاكزلنان  

 كنهذملوا مالسالاروهج نیو دو درعسانلاو هللادنع هلک نعلوبس یڑک او

 السا ی هک لند اوصالاعماج هدنوبن باتک حرشرشا ناو رد دوةفمیرثا

 كلامو هقشح ولاو یفاشبهذم هروه م بهاذم نالوانیپسمرادم هدضراراطا

 اضرلایسوم ن لع هد دنا ةنامرس هيمام| هذ مد دو رد هيعاماو لنحندجاو

 لدعاو رداکد لوبقماعو روهج ا نیب اوج وب كرثانانکل ر دشا نیعت و دیدما

 ردق وب نعاو بسه درلنا هکر دیباهگا ی هنع هللا ی صرنیسح ن ىلع ن دز هعیش فیاوط
 یفالخ كمع هللا ی ط ر قیدصلارکب واو رد هباک لضفا هنعهللا ى ریلع ماما نکل

 یصاقو رارلب وستاهرت یاعت هللابا دایعیسب رغندرلن واما زربدردشلوا مقاو دلص) ۱

 ذعالا نیبفالخ ال )هکر ار وی هدلو للم بوش اددرتهدضف اور هک یالقایرکیولا
 نيه رسا ماماو (ةع الا نهادن الا ین لح لا نااوعز نیذلا مهو ضفاورلا الغرفکن ی ۱

 ]| هنلایعرقورافلارعوقی دصلارکب وبا )1 ماا یارغماماو |
 هللا یضر هش دص ةشیاص اشاحو هيلدا هباحک بس دوخاد و هلو ارکتم هدتماما رام
 لتقو ردرفاک افلطم نداهشیاع یفذقو ردلکدهلومعم ییداهش كلا هيل | فذ هناهنع

 هناهس نح نملو|عنم ندقملوا هعوع-یتداهش هسلبا لعل یضفت درج نکل ر دبجاو

 | تنادهںودنا ظفح ندتلالضهارو ندنرش ناط شو سفن ید تما عنج ىلاعنو

 هکر دهن رزوا كلوب هیمالسادیاقعو هيلنارسسیم حالص قیحر قزرو حالفقیرط

 رداقو ےکحو دحاوو مدعو دوجولابجاو قلطم ضابف و قح ترضح

 قابو مویقو یو ملکمو رصبو عیععو درمو محرو دجامو میلعو
 رد دن ره هلایقداراو ردرداق هلبایتردقو مع هلایلو ردیدیاو یلزاو دعو
 هلو ) ردصا هلیساه و ی هما هوحو ملک هل مالک و ریصب هلبارمصب و عي“ هلا عمو

 یتاذتافصو (هحولاهلو صیصخلا ىلع ءاشب نم ءاشیامام قلع ناما نادب

 هاو (
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 )8 هیمرکم هن اتس هدیشر هردبع» هیسنخا هل اعت ا هش |

 هنایوآ هبا هیدیبع هبوب رخص .هیدیزپ :ویسهفج دیر یا ال
 | هیعشاه هیراتخم دیلیعمسا هلاغ هام یدیزب هیناسپک هیلاص هنم
 ۱ يطب هیعطقا هیسوان هنرقاب هبنسح هيا ياس هدوراج هینانب هیمزار 1
 ی ندهروب نم قرد یدعا هیریفع .هنابلع دلم اک هیاس هب وسوم هیلاک

 دا مند ەيخا < هک فو رد هکلاه یسادعام هیجأت یسب رب فد رم تیدح بحومو |

 دز هب رم شاو هند رام هدمات دافتعا تعاجو تنس لها وردتعاجو تنس لها [

 كل هیفنحورد رعشانسطاولاو یدب رتامروصنموب اداره ند هبرعشاوند هب دن رام
 نداد اھو ود رشا یوم كن هبعفاشو ید رتامروصتم وبا یش دنا داع تعا

 هعاو یدلواهدادرارق هت رزوایهاذملن هعب راذع اهرکصنک)یدبارایسب ندمت

 کن هنوبن ترعهر د معلا یز تباث ن ناحل هح ولا یظعا ماما یسکلو ایر هعرا

 هاقلخ بوسیعا لوبق هدقدتلوا فلک اصف تولوا دلوتم هد رات یھ ن( یک

 تایر هددادفب هدنسبح کن اود ومن وا نالوا هفیلخ یه کیا ندهیسابع
 لا رک ی لع ترضجو هنعهلایضرو هیلع ها ذجر یدلبا تافو دن رات یللازوب
 همالعوردرلشع اربخءاعدنوجایتبرذو هتباثیردب , تهنعهلا یضر هعنحو ادهجو

 دسانلا قد رطو هدنربسهن كنسهع 9 تیآ (نیلاظلا یدهعلانال)هدفاشکیم ا

 هلا یضر ییعنب دیز رص بوجوب | سسیفب هفينحو انا ) هکرلشمزاب هلم جووپ
 قیناودلاک ةغيلل او مامالاب ىمسنملا بلغتلا صانا ىلع جورج او هيلا لالا لجو امهنع
 نسطا ن هللا دبع ی ادعو ھار اعم جور ابیب ای لع ترشا هل: رحاتلاقو ههابشاو 1

 ءااودار اول هعایشاو روصنملا ف لوم ناکو كنا ناکمتنک یتتلاب لاقف لتفح ۱

 نیت ن كف زاغ و یی سو توا ا ۱
 سج مهنعهللایصر ر دکلام نب سنا نكلامینماماو رار د ردشلوایکیدرب و یوتف

 تافو هدهرونم هنن دم هدنخ ران ةامو نوعیسو عست بولوا دلوتم هدنس هنس نیسو |

 یعفاشماماو ردشنا مامایدبایدرک اش تاکلامماما یه اشماماو هیلعهزلا ةج ر یدلبا

 سابع ن سدردا ندم یعفاشمامار دطوبضم هلهجو وب یرا د رش بسا كارت سطوح

 یسا عر دب بیاسو بلط)ادبعن ساھ دب زي دبع ن براس نب عفاش نب ناععن

 ۱ ردشمروک ییالسلا هيلع لوسر نرضح دنیاو یوا بواک همالساهدننوک

 هدن التسع دوخاب و هدءرع یدالو بوئلوا یالتخا هدنسآر طقسم لایعفاشماما

 ۱ تافو هدرمصم هس ور «دبجزرهش دن رانی هوم رادتسراش درو بتعدوخابز

(iA 
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 نضل ن 1 ا هدرد کناف كار هل رع دک ًاناع عت ةعاطتسالا ف انفالتخاو

 رونو.ین دنز رفیا ییعد (سانلا لع هللا ءادهش متناو مکلع دهاشلاوهو مع للاعب

 یاب تداعس م ۷ 9 اکر و تج ر نرالاعد 9 هراس ىح ی :وعطصم

 مس ۳ رج هدانرد مساهینب لج هکنوتملو وان گن نزوآ

 هدح و * شکر لنو | موم دقح سا سما ماناو تاده مد العاو ه رها موج و

 درعرنح نالوا هدردقمرب رارولوب تاج رن دبا تعیات مه درس یک یرلفدلوب ترا

 دز ٤ ات نمسرروی هرس هدنصوصخ رہا طا مدعو فالتخا هلبارلب ردقو

 زکر هز سر: مغ دنزرفزرسو نس هت رزوا كن هن هدناب ون زتسوک مم هل هرزوا تقیفح
 سد نسفلخ "هدنرادهاکنرس و ردادخ ملعت نکلک رسو لوا مطقنم نکل سن

 هک راددزاب باوج هلهجو وب هدقدلوا لصاو هاهنعهللایضز نسح ماما بوتکمو
 نم تع زنم ةرمحو لنرمح دنع لب تک یا یهتنادعف دعباما محزانج رز هللا مسب)

 لجنمورفک دقف هللانم هرشو همخردقلاب نمو |نمنا ییأر هیلعیذلاو انتما

 كاللا نمدانعلا لعالو ةبلغب یصعد الو هارک اب عاطب ال هللانا رف دقق هللا لع یصاعملا
 ےھل یکی , لهعاطلاب ورا ناف ےھل ردق هیلعام ىلعرداقلاو ميهکلمال كاللا هدکل

 لعفاهش و مهنب لوح اف ےھیلع نھ نا دیصعلار اوتاناو ان نم انع ےھلالو اد اص

 مهفر عذ ES همزاالو ارابحا !هیلع مهلجوهس لو لعق 4

 هعح | هلو هلع مهاهنام ابو هیلایهاعدام دحایزا لیبتسلا مهللعحو مھ

 مزبهکر لب ردق لوش هکر دوب ییلاجا موهفم ید ره ری

 ۱ ردقوک مکر هردهن رزوا معتسم یک هنس لوا زازا گر نراقدلوا نادرعما

 او نیما ره رنک هر ک ناما ن

 تهذم كعا هلاوحت هب ادحخ ی یصاعموردق بذم ربدقت راکنا عد ردرج اق هیلنا

 ردراتڪ هدنسک یدنکی رادقم قعاظطتسانداجوزعادخ رحاع هدنب سد ردرمح

 دا ندکع العن ن لر اتر وص كرب وتکموپو ردهدننس ردق هلباربح مالسا دو

 درا: و کرد ر کس یرابک نا هقر رف جوا شقتوردنابنآ نفی دلواردقلاوربطا نبمالسا نید
 هرج و هم و هیرأح و هنجو : جراوخو هعیضو هل تعمو هیخات

 ةلصاو , هیماما دبهارک هم هژرتعم هبیحار ردرلن و ییسماعا كنس هاجنو

 هساشه هما هراد رع 4 رد هیرشب هیطباح ۱ ا اظ هلیذه

 هفرازا هی هب راریض هرات هی N هیطابخ  هیظحاح
۲ 1 :4 2 

 هس افص هقارطا هفلح هرج هيوم” هتلص راک هم نادحع
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  تشونرب +6 یوننم ن یر اموط ع ون کا نوا هرزوا ا طع وب
 "| یدزاب مچ لوحارب زولوا نالوا یسبع نید یودع # ودعاریسع ند نا

 یتددزا كربزو هدا نالک نالوا هدش رش یوم ناثلوا ےھف خرس | وذ بولساو و طعوب یلعالاهحور هللاسدق اتالوم ترضح هک هلوا مولهم

 | هد ونعم یوم قفالتخاكلا اضح هكلب ردقمالوایسهریاغتم لاوقا كزبماوط
 | دملتخم الک دام اکو بولوا اشم و هيشتا هب هفلتخحم هموظتم تالک نالوا

 ار ز رولوا لاثم بویلوا لبشم هجربدهتو رولواكعد یدلیوس هریاغتم قرطو
 | یراقدرویب ناس وید هتفک یکیرد ه دش رش یوسعو یکیانوا ر زو راموط
 | د هرس هکلببویلوا یع لاو هکندلوا قفحم هلغلوا لا نوا تاغالتخا
 ۱ وا تمبر حب تاراغعو ته ر طظ بتا رم تامالتخا هرزوا یییدشلوا جو[

 | ناداصن هفناط ماوع بو با زریافتم هدنفیقح یلیجتا ماکحاربوزترپ رب زو یدعا |
 ۱ ققو هلاقوذ ی هبعرش هلن ماواخد هدلعم هشاطیکیکیدرشود در هفرفت

 ۱ ترضح رک هلوا مواغقاردشل وا هرثک قرف بویمهدیک هتیعج بناج هدنراکدمهدبا ۱
 چوا شف ییماءرکصف درلو دنک هکر دندنتار ها تار" 4لجكمالس]ا لعمان, تلاضر

 ۱ (ةدحاوالارانلاین مهاک هفرف نیعبسو الٹ تما قرضن ) بورب وربخ نفجملوا هقرف |
 هدنرلکدنا ی اشکتساوب د (هللا لوسراد ی هام) مهنعهلا یر لوسر با اوبوروس | ۱

 | نوقگلاو ءدحاو اهنم هیجانلا) هدتاوررب ورلیدروب ( یا او هیلع ااام یهو) |
 ةقرف نیعسویدحایبع دوهبلا تفرتفاف)یخد هبساوررنو ردشلوا دراو( یکله |
 ةيجالاو در نیعبسو ثلث لع یتماقّرفتسو ةةرف نیعسو نیا لع یراصتلاو |
 دیحوتلا هال مالسلا هيلع یبلا لوف بجومرب شپ ردشلوا عق ویو ُ

 ۱ تعجارم هتاقث نرد دعب انرق ه3دلوا یداتم قارف نامز 1 هقرفجوا شع |
 | لسع بولوا هتکنم تافالتخاو یدنلوا لاغتشا هتک نیودن بویلوا گی

 | اضف پودبا روهظ یراوسا سنویو قشمد نالیعو نهجدبع+ س یدنللتچ
 ۱ نسح هلک عا هبیلغرلب ردق بوآواهدنک | رب اهجترپل عمو یدنلواقالتخاهردقو

 باوج بوژاب ییوتکموب هبامهتع هللا یضر یلعنب نسح ماما هنعهللایضر یرنص#
 هلا هجرو هدیعزرقو هللالوسرنبااد كيلع مالسلا ےش زا نج راها مسب ) یادتسا

 ب9 جاف هد راسا فانا مساه یب شّساعم کناف دعو اما هناکرب و

 درب قلا هنو جو مسکا میدان »نذل هدايا ذی الاویدهلامالعاو

 ردقلای اتترح دع هللا لوسر نا ا ا نوک ااف اوهیو نينمؤملاانبلا
 ۱و ت e r me ane ge ag ma e o mer r e e a e o o e o o ا
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 ید ر وررب رب زو تن ردن وت الا ردلکد نايل ان ےس ےس لی | el ھا

 لاحولو بوشود هدسح هاج هدنعیبط رظم بش بویلوارونم یل هل ادی>وت رو |
 یسومییاسبع یرضح اذه عم بود )ندا .> و لها یودنک با لالض ویو

 سد یدلوا دیدم هود 2 ۲ یکیدلد كاحومییو دن ؟ و یدمروک نغی دلوا دحاو هلا

 a هلا ق دور و

 رک و ۳ ارز 3# E دص تسلوق ره یوم

 یر, وزهز یر, 8 گشورهز یکیدشاب کن نوحعیونثم ۳# سپ رد تیر
 نایلواهدیسر هن رلناح عامد .A م اور ندنهحو E رب در ۳

 بسک هحرک | لب :راردرولوار هن رکش هر هز ردیلک د ناف النا دضصاا ظنزک |

 ۱08 نووصخدرکشفو رمز سیراشهد (رفتسم هم لکلورت*یشلکا) بتا
 اما رولکهروهط ندیرادحاص فلت ت نا قاتلوا ۳ نکلو ردز ام

 هرانعمر 5 بولواقرع هندحو ققایرد نوذ بارا نالوا لید رک ید یردز

 یدءا رازرلو )زدم نا و ی نادنارک تافالنخا هدنرلکدتار ظد

 ندندیف رکشو رهز نس هکمادام # یر ر E O 9 یوم #

 یون نەي ا اا بوک و بیگ

 یرلذاح غامد و زاد دفوکش ےاوف قاشفتساو ا اور

 ءاه”ا| تاضور انا هبدحا تدحو لاج رک ردرلاصاو له اک لوشنالو | رطعم

 واتر اف کد ات :!هعوسملاعفا گارک و هر امتم قاصو!تانحو هداصت»

 نطاسلاو هم ا كام نرالو هت لوا ناع قر خالاو هش رخا نبع ف لوالا وع)

 لذم نیعزعم مه كولي اعم اع و افشکو افحوانبع یرس (هترهاط نیعیف

 "یسه هک ییامانالوم طلب قوذ | نعي كلوا طسا نیع ضب او تیم نیع یو

 | 4۶ تسکب ایشا لجو ریا کن او # تسال شد لایخر کید نی وت قلطم

 دمها ۴# تسكن اما هنا قږارارهرد د ایم ناک نامهظا ره راوتر اع رح
 ارا تکا ی یانکبيبولد تقیقحرد# د وب هارم ه وت نسح هح رکا نا وخ

aan a eer era 

 وغ هتد رس نامز نا مولعه تک 0 تسّوا قشعزا ناهحرد اموعو توشا

 شف فا انوک فک یدک نرالا لاقژ تسکب

 OE NS رضا رم یو و پا هم

 مسوول وا وار و ی سر و وسواس و رس سا ی یر رو ی ی سس و ی جا دی سا سکس سس بت سس تهی لس کو اس توس سا سس و تا لا ها کس اد سس أ رک ساک قد کا تا تاتو سو کس رس ساید هو کس تا تست تست ته سا اس سس اس یاس سس حس ست حس مس سس و ی
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 ںویمروک نکو داهل دوجوودجوووګګووګ واق واف بولو ابها را هنسک ضعت

 یرلکدرب ورخ هدد وجو تدحو نيل صاو نفراع نکشماغتاقوذ هع“ ر نالترحم یتشاح

 ده تیم ی

 قفاوم هنلقعبو دیشا ندنرلوضعب و بو دنا تعارف داتسای دلقق یر لماقهئدنک

 ۱ هکنوحنالو !مزالیدعارلشعد تسویه اصوصخر دراو هنیرغندنآی دعا هلغلو

 ناو نم هر هوززپ دنکداتساهز لدلس یدوحو تدحودوخزب ردك ى دودو

 هکر دقوب یرربخ رردبانظشعاللک او شم نیرلیدنیک و دزتدحو ناديه دم بویلوا
 هکلب بویلوارتا ندهللا طرح هدیرابلق نو دما عت نابحاصم جم الدوحو تدحو
 ردمولعم هقوذ بارا یرالوق داف كرلتوب یدعارد (ضعب قوف اضع تالط)

 هلج نباک هتفک کرد هک یونثم 9 هکلرروببهروکهراتلوا هدمالباش واق ءانف الثم
 | هک یوننم »۴ ردرپ هقیقطابسح فلت لاوقا لجو شید هدزاموط رسک
 ۱ ردکحد آیشاشرروک ییا یر هک دننک لقاره##تسک د رھ ںوحا دشودوآ ره

 بتار لا بس هلو ارونم هل اتلحورونیرلتریصپپ هدد هک كرالهاکدرعلوش یدعا
 | هدهاشم نغب دلو ارمغتو فالتخا هدتهمحهبن مملدن افالتخا تارک نالوا لاوقالاو

 ف) بوروک انایعو افشکن فیدلوا هش د ماکحا صق اتم لاعفا رب اغت ترک وادق
 0 Oa یلعلدن# دنا هل یشلک

 ۳ ر تارذ هه د د یسارار کو دید یک کراطعرولس نفی دل وا

 تعیفح ۶ دشناحناح لک ا ت تسکنب رص # دش ناشی لد یکیرد تفیفح
OEیکی وتد وباب ی ی و  

 دن وجوت هلجو هلجرد ی وت# دن وکاو تفکر دنا تارذ دم دیلقتر زمدرکر دکر
 نالوازو هکشء د هدراموط وب ۴# د وب نوح لر ردصرک هتفک کرد ا

 رکف ک نفیدلوا رب زوب 3 دول نوتحرکم هپ دناهک نا د یوم رولوازن دا

 ایل هراذدباهدهاشم هلباینادجوو قوذ ید وجو تړو نعي هلو | نونګرکم ردنا
 تدحوو نایلبا یمهو دوجو ءانفا هللا تیلک بولوا كلهتسمو وع هدنادلا هیدحا

 دنا روش الاو ردد ن ناطاو ډب رقت پیارا نالوا قرغتسم هد هف ر

 فولاو ت ام تاک یلق و بوسیت ع ولط نوح كلف هبدج تقيقح سک
 دحوتمو دانم هلا یسیلعم ةت اار ت داو لف و | مطعتم نداوسام"

 8 بلق هللا یونعمو یروض ت انار او ییبط لویمو اوها | کلب و نایلوا
 را هنسک نالوا ترودکو تژرب و تک لها نالوا رد كي هعنو هرابزوب
 تدحو هلن توکو سپ رولو هن يتدخو رظنورروگ هدنق كلر دیخوت
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 عیچ مدقا ندنوب مکتنزل رارقهدنبلق هلا قوذ بونا وب هتکنر راما سفنورک ||
 كلماک دش مو یتیدلوا هورک ترد حالفوژوف تاعا تولوا هورک قرفحاورا

 یسلرب ندرللهاک فراع یالاشعواناس رلصفم یییدلوا هر هد رف لوا یس ر

 نایلح كکیدلبا هده شم د وخ ندا تاواللم هم زب بودا ناطخ دا ندارقف

 باوجود راو هم دا اعا منم هدک دند نسمژدنا اردا ناو یدیغو هدنسه.هلا

 هجردعتول سپ راق مروی قیدصتو دنسب ناوج ید لماکز رع نوا بوربو
 دعتسم بلاطیایدع رده یراهدروس نسنس هنک یخدداتسا دادعتسالاپسح

 عی هلو ا نادره هرو لواد رم * وشم ناد رم رسو ساید رغ یونثم $
 تیلب مدع لتروف نڈجاتحاںو دنا لاک لیصح ندلماک داتسا كکیدتا نما

 یدنکی رو #ثهنادرکر سورک دوخرسود هک یونثم ¥ هلو انآد رع هر" هلا

 نسف رت لماک دش م هک هلوا مولعم هلوانادرکر سو ناربحروک ديف كفاب

 لوا یدتیم روب رم بلاط ةساوا تبع لصاوو تب لخاد بوراو ادتنا بلاطر
 هدرورب هل !نولو رش یزادام یرول نم لفط هةوا هدنس هراثم رومط و لفط ا

 كن ردامیروما هلج كرو م لفط نود و ا هسالغاو بور درک هدنعاحوقو بو دنا

 | هدک باک دادعتسا هتنکر حو يڈمو بوسک ند دوسهدکد اکی قو قګ بولواهدنتلافک
 لقع لصاط اراشا هتکر ک یدک ر و نم لقط بو دنا اوف ندقعوط ههنغا-وق

 ضب وفت هت راتخا یدنک هسیا هنیخد ئسکه رکص ندک دشربا هغولبدحو ریعو |
 تعیع> هاردش مم كلذک رولکمزال هنر زو |یدنک یتنوم هلجو هقرحو هتل ںوناوا

 داها چد ترم نلاط خند للکمداتساو کاکی راغ نالوا تقب رط بایراربهرو

 4۷ی هلا تبح زورفا عم رون یبلق *هلتتفو بورتسوک ناوب لکوک هروک ه ننیلباقو
 رورګا یراعم نالا ناو هدنسهس رب هیاشو هراچ ٤ هموح و تودنا اقا

 O I هب م بودا ربع ور هلا سفنو ئرف لطا عروق رم بلاط کات

 (شدعل ها دهو)یخدو گو دبا كر "دن رک ید الف اک دش رھ جد دلو ین

 هرو لوا نادر دص هرکصندعس بو دنا ےھت نسأنعم كسه کتیا

 ) بودن کی دنک ید هلاقن ارح و ناد رک مبودناز کرا دنكشابیدینکو هلو ناد رم

 ' دنت راج ںوشلاح هغمرتزآ یه امرس نالی ر و هنیلا خد لؤ ا رر دلب نغب دلوا دانا

 هت رادزداوهو سان ی امر ي دیک ادال امت نحو رل الما ور

 تالماک ر , دوخاو نم نشو هروص الاو رووا تراس> توریدتآ 4۵ ریس

 جد اوتو نکلرولوا داتسا هت هر ودنک هسک وا هب را ندنتدناجوز
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 ققود هلبا لا قفاب تشد # فاب تسودشابن ندید تبقاع  یونٹم ۴ ماج من
 تسدكمروک تفاعهلا تعط یاضتقم دا رم ندفاب تد هدلح وب رد هنسانعم

 لاوقا هج نروک هرزوا تاوهس هشراسفنو نالک هن زللایخو مهو زلوا فا

 36 یونم 2 اروم .هتسم قرط هلقز اف نب زوق لدحو بخو هلغمزاب هدود رح
 رب و و یدرواوا ۳ ن اچ هدراش د هسخوب # ٤ فالتخا امید يدوب یهنرو

 ع رش تفیقح 6# مطن ۳ یدرربزا ناي بوروشود هنب رپ رب ق اراصد موف رب وزترپ
 تسپافطصق ار عرک ی ربا اره *#نادنیه یک نطبص م دند وت ۶ نآدافطصم دید

 زا هو #*نوریب ع رعشو ادخزا اب هنم تسد الب و شی وشد هکناد تعیعج ##

 ادب د لک, تسد دواک ۶# هاوحددموزو نب نک دج اهر # نوح زاژناد نطصم
 زجوکن زه ۴ اهاوراذکن ش رعد اص دم و ها در اددج | عش وکنآره + هل

 نا ره * چوخ وارجرصاو او دج از دن وکرح د وک هحر ھ هزر هد د وجری د

 دجی) كشيب هک ٭ اهنای و جرش نیا فک دحل ٥وک توا مو رکا
 ا بطوا د شعر وکر همه + تسا بح و داف ر * اهناح ناحدمآ

 د یوننع نکاتاهاعر ھو تیاقاز یوش#ن هم ون انا یوشرک دج ار ۶ تسا

 و ئوش ننس مه داتسا هکشع د هدراموطرب يوت ممهاتسا هک هتفک کیرد

 یتعب نسنس مهندنا كاری او و مهف یډاتسا هک ار ز# ی قمه اسانشلآ داتسا هکناز

 لماکد-شمبویلوا ربیع لقعهدنس شلوا لامالام هلعداتسا لعمکرهدنا ضرف
 هن اکس ةلدش مع هرکصن دک دع |قرف یلطاب هلعحو یدلقما تو یلعاکر غ هلا

 هدتفیفح اما رد رم لعاک دش ر هجرك هسالوا رظناییعم سدرولوا یسههناف
 ريع ندلطا نحو دلقم هلا یقحو لزا ٍدادعتسا نالب روب اطعا اکس هلا دنوم

 کیا الیمردلماک دانیساو در اکس كشی لک او اب ناعذاو للماک لمع نایلبا
 ثوعو , اتاط یاد یسک ان بر اوادعتسمانیسیرب و دعت سم ینه ر كساد

 اا یلو |یحاض هيندل هلع ع اونا نالوا دعتسا قاغا را هسلو | قدام همظعا

 بولوا لوصاو هنس«مز (نون رح مهالو مهیلع فوخ ال هللا ءایلو انااا ) بول وب لوب
 هسلا لب امار نیلوا دنع داعس هلبا دادعتیسا ت تلوداما زولوا صالخ ندقلنادرک رس

 نادک الهدطرو ادو یدک و بويعو وب لوب هنت هیعحكن دنک هلو كلاع بط هن
 هدلماکدش مر دقو لغ هد ایف هحرک | رولوا نادرک سا بویمەدا,ضالخ

 کن دنکل اج لوا نکلرولوا رات مو فرکتم هلا تبح ترارحو تیفیکر نا نالوا
 هدک لک هنا یدنک فلک ارت ان ندنسناسلح كاماک دش رع بویلو | یعاقمو كلم
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 هللاوقنااونمآ نیذلاهب اب ) هک ءان اک ار دبخاو
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 تعط ءاح یدعاراشع د ردلصاو فراعو لم اک دش ره داع ند هلیسو نالوا

 دش رمو لماک یو نوح ا اقترا:هتوکلم یالعا ج وا بواوا صالخ ندیم
 لاک تروصو معاة هد رهظم هبد#ت تءالو تاکشم هک هلا فتا هلیسورپ ندلمکم

 ارز هلوا ثوعبم هنس ود باق م ادم ندسداوآ هبنيه بولوا رها هلا هبناسفا

 لکا نالوا هللا هفلخ دوخاو نو اون ولسە یاد دیحوت "نالوا موق | طا ریص

 نمواابحو لا هللا هملکی نارشبلناکامو ال یلاعت هلوقک لوا رسبم هالو ا تطاسو
 قاعي مالسلا هيلع لسرلاعاختوہنو تلاسر سپ بالا( اوسر لار وا باححءارو
 | لازال مالسلا هلع ل اقا رلو | دعطةنم ادب اهر دا هماعتمالو نکل فولو | نات ءوت هلا

 ندیدم لک ا راق ا و (هللا سا یاب نح قطا لع یرهانظ ما نم قاط
 داتسا یسذع س (نولعنال مک نار ؟ ذلا الما او ف) يبو 9 نالوا

 یا ی ی بلط نوا دل اع لیصح کیا

 تاست الف )یدیلوارشم نلوصو 4 ههل رار مسا هب ات سو بنسخ د رګ نس یدلوا

 ۱ ناعنکلغوا همالسلا هيلع ح ول نرصح و یدرلوا دزاو یعرک لوف (مهش |

 | *دورهی تعیمط ارناعنک روح تس 9 یدزلرویب (تالها نم یققبلهلا )نوجا

 یعرک یاو( مکیقتا هل دنع کمرکا نا) ىدا دوزفب شسردف یهدازرهب |
 1 توتیعا بلط لم کاتا سی ردنالوا نا ۷ یک یا: هللا دنع هرزوا |

 تلمزپ ره زرسسعجا مع هل اک دش ص ۶# قلم نوک ره دندید تیام یونثمو#

 مز مدق تا ءا قد رط نوا#ا لنت خیری زاندووک تبقاع

 هعناس للمو هفلاس ما سک یدشلوارب رك داتسایپ هلیس ون رق قلاش تس رام دشا

 e طظ بانراو ادتفا هتغاجو تلش لها ]اط قرفو دایفنا هما ءا دنا

 دنتشک مرحال هک یتونفع نوع | راک دخ عابلا هارکءایلوا نالوا یوبن ىر او

 | ترس بوحروس قدیفتسم ططارص یر و قلفع یاب مرجال #٭ یتلذ رضا
 هک سو تلال هار نیک مو تعیبط عباتو توهش لسالتس دن و تلاثم رفح

 | سفن نايا لوغ ءاوغا بوبوق ییادهو باوص ,قیرطو رایدلوا تیاوخ هیت

۱ 
| 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 0 [ تون رشا انا اردو هاوبا راک دلو اوهواطخ هلا ناطاشو |

 | نالخ ندلادجو تو لایخو یو دزوا تبشر نادرا ارو

 ج مس سس سس ی < ر رس ساک ےک سک

 دم ام تورو یی سان ا هلا ید رون عار جو عم تادا
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3 MF ]| دن رتیهافر قیالوا داب دو لبق هی نی سامو قولاق نالوا فصتم هلا هج 

 رک ا توا هد ر نددح ویعشا هدف سس تد ول دیر ندنرلوق ۱

 ۷ ۷ ش ۰ ۱ 1 ©

e و 

 ۱ والا دحام مکینام) اسو هيلع هللا یلص هللا لوس ر لاق لاق هجو هللا مرک لع

 ۹ لا هللا لوشرا کل لکتالفاولاق فا نم هدعفمو راثلا نم هدعفم بک

 قلخ ندرشوربخ سکه ار ززکیدیازبخ لع عی (هلقلخال رسم لکف اول
 هدنسلزآ ا لر الاعت و هناصس قح یعدر دشلوا رسيدو یفومن یح الع یو دئلوا

 عا یاد هراز هاو رسم هطایصلاا نالوا نرخ لو د بیس هرلدلوا تنحلها

 لها اعا لش ھو تالذک و ردز دقو رس هح لاعفا نالوا ج لوخد

 یخ دعت سدا عم ئا یدعاردراوشد تشهب لها لاتا هرلرحزو دو راوشد مهج

 نادزاب مس زا وممعمو < یوننم بو دبا ان داّوف هد درون ندیلاعت و هناهس

 | لقا قرف ین رلیاع هبا نیغ نیعو لیبراکشآو محض او ندر مهم یرسسعمنس #
 توانا رظن هنلاچب كناو كو تبقاع# نآو نیا لاججرکنب تبقاع +<یونثم
 بجوءهر, بولو ا زاپمنچ سوار اویدجمرونهدکد اؤ * هدید عد هلا ناعذایتیرلأم

 تایذج عماو او ناعاروت چ ف دتل( وکلا ا نم مههوجوق مهایس)

 فدو بولیق هد هایم یی رلحاص ەصلاخق اوذاو هطاص لاعانالو| نجر

 تافصهد هبعیطنالطو هیناسفن تارو دک هجوم یعرکل وق (ےھا یس! نومرجنا

 ادت رح او تلح نالو دنریتتفاع نوبیا دع ریوی هيناف تاودو بوبغ ارامتعا
 | تفاعردلو# دشا كرم یک دنزا جبر د(مظن) 390 راک تبقاع هرطن ری بار ظن هشراتلذ

 تسد ادع ناڪ رد هتس وہ تدن تسر اوخو ټسدروخ ن | مسجب باج دشا ۳۹

 لاب نطاتوخ ڊچ شدئزارادرب ارممشج ب تا ۶# شدو > نطا نادر ک لار : یوعت ل

۹ ۳ 

 یکی دد یودشم شون نکی ار تدحو فرص با ب ¥ شوک انفرد یدرک 1

 هدلول وب ےیدف و (قد رطاا عقب و را) قید هدراموطر و 3 بلط یداتسا هک دتفک

 | هلا دادجاو ابآبتس> *بیحرد یاب یب تبقاع < یونس هلا بلطداتسار
 هدف نش تب ول نیس مهل وپ كل تبق اعهدبسدو بسح عی راربدهترخافهو فرش

 حد بشننو بس> هکع ولس هقح قب رط هکردوب هجور دز اج هجو "یکیا
 سپ ردمزال لماک داتساو لصاو دشممرب هکلبزلوا هلبسو كل ءاز المو هداز
 تبلت یداتسار اتش اعنالوا هدننلط داتسایچد هحوروب رولوا كعدهلبا بلط داتسا

 سزوس زك دد ناشف هقشاص یعم+یوعد هکلب نویعاوجو تسج هلا بسلو

 هسکر هداتسا بلط ار ز لیقانابهدنزظنيلنا هاعب لوب ندعم لات ال قشعو لاح |



 EEE مو ردیمسعم ییعم لوا ۳ هوا ت هل قهاوم ر 5

 نارمسبم هتفک یکیرد دک یونشم ۴ هکر رد تورو ناب ناو ه نرصح ن کیان

 تاک هک یونتغر ولوا لوا یس هنا رمسېم كقح هک شعد هدراموطر مد وب

 نزوب لکوک ینیعب هلوا حور یادغو بلق تابح لوا هک # دو ناج یادغ لد
 زاس هلا مان هج وت تودنا عضو ےب دحا هاکرد ی دوسع ههو هتف رطرب, ھڪ

 راوناو لامالام هلا یهلا قشعو تودنا حورح ندکبل یوسام ةرمسع الب هدک دا

 تلکلرد تولوا لصاح ب یادعو لدتایحتو دنا والت لاثم باتفا هلا تٽابدج

 هجره چ یونشم یریغ ندیهلاقوذنانلوارک ذالاو هلوا هلفح ٹا ذجو هلقشع ||

 ینه یدک هک وچ هلوا یعببط قوذ ےک هنره# تشذک نوج دشاب عبط قوذ
 وعمه دراذب ر یوم # یدراو هلاوز بولواانق یس رغ ندباحص» قوذ
 وراقوب شکم برو نعروت لصاحیک هروشنیمز تعط لوا #تشک و می ر هروش
 ۱ اا رد هنسانعم لصاح حد رو نکا هلل رنک كته ر ع فک ن ٹک نعروتنک

 ناب لواو روشمراص هش رب رب بولازوا ترا كابا هکر دتوا ع ونرپ 7

 ید تع ط نالوا هدولا هلا هت وک تاقلعت تالدک هلوا لضاح هنس هد نامز

 بولوا تاستاف ید قاوذاو تامنماو بودبا بارخ یک ت وا لوا یلق تر رم |
 قفاوم هقحیاضر ندنا نفلوا هدنسهباذم نیمز هروش بلق *یضارا هلفلو لاوز

 هرهب یی ند هللا ةع تلود هکنوج یاسا ع ون سد رولوا كعد نوا لصاح یشرب
 هسلیا ادتفا هنعط یاضتقا اعادو هسل نکداک هلاعو نوحا هنو هساوا

 | دنس یربع ندنمالمو تمادنیصاحكنا# وا عي ردشابن ینایش رج ه<یوننم## |
 تراسخ رج # یوننما۴ كغي دلوا ناهشب لوصر با یصا هک خ 9۶ هدنافهناما رلوا
 شددوخابو نمروتک هنس هداز یربغ ندنراسخ یی كلا ## وا مس درا شیب

 ندنراسح دنکوا وا یب كنا هرژوار , دفن ششش : تولوا هنسانعم لوا هلبسراف ءا

 یدهلا ةلالضلاوزتشا ندلا كئلوا) یلاغد لاقاکرولوا كعد روک ھنن یر

 نآ < یوناما دشزتسم نموم یایدعا ( نیدنهم اواکامو مهتراب تح راف

 قوذ هلساعل ابر قشع رانو یا تبع رول هدنیلق# تفاع ردنادوبنسم
 تدابع و تعاط هللا نورد یافصو بلد صواخ هقخ و نایاوا یادحو و |

nage ner 2 ae n 

 نلوا سسله هدقاع یر هر رز قاودا نالوا هدنرلتعیبط كردنتنسک ناباق

 3 اوا ریسعع ه ان لا تقاع# تفاع رشف انشا وا مان چ یوم ۳

 نالوا مرکم هلا هبلزا تداعسبو دنا لب dS یی و لضو ر وا قح
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 هکتعیط یراقدروب وید دسرولوان رش هکی رزوا كنس کا جد انالوم نترضحو

 ندنلاحانف یس تو منو قخدادلوارک هکلب رداکد كعد هسرولوا نن رش

 تلفغ ردکع د هسرولوا یواسم هدکتق یاربس نص هلبا نلک ةشوک وین مطقنم
 در یصحر بوو نام تىغ هتعہظ یاضتعم سد نسهیلکا نفالخ بودا

 هدنسدرب دوخ ناراذکب هک هتفک ید رد دک یونثم ۴ رار رو تراشا هتغ رعبناجو

 وت عبط لوق ناک + یونشم اچ هلبا كرت یکعبط یاضتقم نعي نکلیدنک هکش عد
 رددرط باس ندعح هاکردو دن ودر یکددلدا لوبق ك تعط كس هک ارز 3 د تسدر

 هلج بودا تکرح هتصخر تم” عبطلاب هلفلوا لئام هتلومس بناج سفن یدعا
 باب را تسدشناس|فلتیاهضار دک یوم 9۶ نسبم نروک ردلطار یراک

 .نو*یدلوا شوخ هنیرلب شم و ردشلوا ناسا هفلتحم قرط هنیراتعیبط كناوه
 ردشلو یک نا تلمو هر هقناطرب ره تس دش نا نو لمار یکم رههگ یو
 RS را دا کباب دنکلم مدآ 3 3۴ مدنک بس مدادزا تعسط د من

 راز نا ع شی دنیب ناسالب ازو سلب از۶# تعببط یدیلب زا ریهربب9*تعیرشرارسا
 "ار ابت قحرک #۱ یدبهر قحندزکس سبمرک یون 9 یدعا شکر دورفکر دنا
 یس هللا سسم یهیعبط تایضتقم دوخا و ئیستا رسم ین دروما كن یلاعتو

 دوهجره # یدب هک اوزآ ربکو دوهجره هک یونثم ٩۴ یدیلوا تالسمو قی رط
 هتعبط بولاع !تع رع هنتفلاح كةن هکمادام سد یدرولوا «اکا ندقح اسرتو

 روع6ورود ندناوضر ماقمو نادزب یاضر نسهدیک هتصخر بناج نالوا ناسا
 ۶# نهناج یا نتخاب داب ناج#*نمرادلد یا تسدن ناسا راک تس ۶۴ نسرولوا

 ناثلوا لازا هزبس ندزکب ر ( کی دن کیا لزناام نسحا اوعبناو) یلاعت هللا ل اقا
 صخزا نودو دان خوسنلانودند هنآرق ماکحا قع کد دنا ع ابتا هئنسح ا كشبش

 تجزو حرحو تةشمو بعت درع هکر دلک د جد هوا امار دکع د کیلو ا عبا هتعزع
 (ریسعلا مکیدب ر الو رسیلا مکب هللادیرپ) یلاعت لاق اک هیلیا قمت ہدفلکن بوکچ

 قح یدعا (هعارع یوی ناب اک هصخر یوی نابع هللانا)مالساا هیلع لاقو
 كلذک رد وغ رم ارجا هد نغیدروس بسم هدن د صا یلاعت و كرات

 یار سم بودا اخرا یتعیبط نانع درحم نکل ر دب ولطم یخد تع رع هدنلح |
 ٍردب وکنم تعسو باب را نالوا صخزا بلاغو ر دن وه رم كلبا ذاا بهذم

 ره اوه رب درک دنا مادک یادن رک 4 راکود دوش هبشم ازرک گ تب
 رسم هدنتف تقبقح باب راو ## درک دیا مارح ناوخرب # تسکیدزن مادک
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 ردعدات هنادهاشم نالوا هدناد ۶ زوم د تاماقم نالوا هدنافص تایل ا

 هک یوننما ناف شو وخ د وغ زای درکه ک # ینا دواج وح تس بج تقیق> تب
 اکس یلاعت قح هک ی هنس لوا هکشعد هدنسب رب # قحراد تګ اړک هتفک ییرد

 هکیرزواكنسهدکمر که دوجو#" ن داکار دد رک نیرشولرب ی ونثم یدرو
 هکررزوا| ك نسر کب ل سوخار "ادرک ناسا وتر هعیونثما۳یدلبانریشی دیطعلوا

 یکیدنک #رخزر د نکفیمردار نشی وخ هک ی ونشم توط شوخ یدلیا ناسآینآ
 |امدامواندو توان اهدهاشو تضابر عا ولاا دت | نعي هه ارب هتعشمو تجزو کشدرد

 لدتکه رکصن دقدلوالصاو هنس هبت رم هللاباش بو دبا هق الع عطق ندنینوک هکلب

 هنرهاکس یورخارک او یویندرک | یلاعتو هناصس قح سپ نسرولوا شهعیچ ندارا
 كلن هنناذل هساذ تسعو هیلوا تاج هکنورد قود هکل وش هسردا ناسحا

 شوخ یناردقو یررضاکسو ردکعحناسحا لوا هبمر !ندنلاحلکوکو هیمروتک
 نددوحو هدنس ارز دعارخوا هتفشم کدنکو هع ادر ںودنا لوف قختملوروک

 ردل مت ندانق هبت ر كع ادر قح نمعت ندککلیدنک یدنک هرکصندقدال اقرا

 تضابروهدهاح هدنرلک و اس ءا دتا هرس هللا سدقراونا ےس اقدیس (یکرونلواتاکح)

 نام تح بودلبا ههر قج هیلوا رشب رودعم یتازعو تععو رهسو عوجو
 همز یرولم و تودنآ دن نسررب نفوس نا ا نوا قلوا مول

 شو لالهیراغیطلن دیو شمر دادیق ندنغتلوف جو !كنسر لوانوح اقمامقود

 هرکص ندقدلوا لصاو هلاک هبت رح نکیا شوا لایخ شو یوم یرلناءو رازن

 قاسم یل وب ندن ابحا نالوا هدرخآ راد اهافنا بو دنا رو رع نامز یلیخ سام

 هد هعم وص هدکد لک هننرابز كد رلترضح راونایساق تولنالحر دش ندهدیعب

 مسأقبوراو هرو نم لح نیکلرب وربخوب د رد هد هاب نالف هلکعا لاوس بويل وب

 تودااکنا هیلابرب هدنح | لر ها فیطلر اسا تشچم هدق دلو شرلترضحراوئا

 ترج هدکد ار ظن هن رل هغ رش هرشبو بوغوا نیراقاباثرابمیسیرندنرادیرحو

 دوخزس بودبا لاوس هنسک لوا نالک هترابز هلک | هدهاشم ےک بو م هدنرلندیو

 هدکدندیدلوا عقاو هنثعاب هنرابتخا افصردق وب الاح نکیاهدتضابر هل وقم وشام دقم
 ی دنسراهنز قداصبلاط یااماراشمرون و د قدلوا بو عیدع "كدب ا بح نامز لوا

 لوا ارز نس هما هظحالمقلو غراغند هدهاج ج تضابر بورشو د هیافص یکندب
 قصخر بهذم قلخرک | الاو ردراو ینا را هقشپ كا هبت و ردکسقن هرطاخ |

 ردرلشملوا تعط یاضتعم ریساو بوااق مور ندهید عدانم هلکعا راټخا

 ( ور



 د ۳۹۵ ¥

 ٭ لاصو عم بش ےن یاب هتسشک 6 یوننم 9 نسهدبا رذک ندلایخو ورظنو
 جوار "یلحو نسرولواشعا اعطا هدک ولس فصن ل وا ند دوصع«لم یاضو مع

 هنت داعس یدب !ءافت لس هبت سه هللاب اش و کالم RE ةيدح | هفلطم تدحو هل |

 هدنو#رادم کاب شکب هتفک یکیرد ٭ یونشم هکر ررویب هروک هرلنالوا لصاو
 ینیب ضوعات هع یونشم ل هعوط لار کره لیق هتشک یرظن عم“ هک شعد حد
 نالوا تینیثئاو تبناالب نوعا ككرظن عع“ نالوا ییطنم ات ٭ رازه دصار رظن

 دک یوننم ۴ نسهروک ضوعراع"و رحب هکلب رارهدصندناذلاهیدحا تاذ رع

 ا اس یو یو ا یو سم

 ندنسافطن الر ظذ عم"نالوا هلا تینیثا هک ارز # دوش نوزفاناجممسنتنکز هک |
 3 دوش نونعوتربصزا تا یل یوبثم # رولوا نورفا یرون تنرصب صب
 نالوا هدهللاق انف نولوا هدیسر هنس هج رد تیفوشعم ندنس هبت رھ قلعشاع و

 یرابلاهجر هباعیماح ان الوم مکتن رولوا قشاعاکس كب وع كنس ندکر ارقو رص

 قوشعموقشاع # ترک راددرد هرطق نعي تفک برق نت 46 رعش ۶# هک راررویب
 دیشم##ربخ یرادرکآ شب وخزا هداتفارود هک یا# تسک ابهصو تسم قاسو

 زا درک هکر هایند كل هلع یونثم $ ال تسرکب یلومو یلوم دهاشو دوهشمو
 رت یا اند ینعب یدلیا رت ییایندندندهز یدنک هک میکره ٭ شی وخ دهز
 یدلما رت ییابند ندندهز کت دنک كلب بویلوا یرورمض كرت نالو !ندنکیدت ۱

 عب رولک هدایز وورلیا ابد هنکو ا كنآ##شیبو ایدوا شیب دبآ شیپ *کیونیم#
 نس ندایندو ردارارفكساک هجن درا کر دق هنره هکر زکب هموهوملظلوش ایند

 یتیهدخ نمی دخ اند ا)یسدقلا ثیدطا یف مالسلا هیلع ل قارب هدراتاسلمارارف |

 ردن بسک نیرت هک اپ ند ههجو هللا مرک لع ماما نوکر ( كمدخ نمیمدنهساو
 هلقح یبلق هک كیکر ه یدع ارل درب و باوح وید (هللار بلقلاءانغ) یدنلوا لاّوسود
 ندیداشو معاذهمرلو كلانحرف خد ندنغاراو وادع ور قف ندنغلف ون كايد هلو | نغ

 سپ ردت رشب ءاصتقاید یسکیا ارز زلوا لصاو هناثف هبت هک دملوا صالخ

 الوم نع تالغشام لک )یدع | راوبماودهدمللاباش هقدالوافرطرب روب نءاضتقا

 ۶ عن هع ادص( ةا ورو نم نا فلا نیعس هل نا )سدو هسا وخ (كاندوهف

 ثکم هوا هنره تامافم هلجو تادورقو بجو تافص رس نالوا عنام هتاذ

 تو دنا تمهلذپ هفلقلوا هداهنهدق هبانفهانف هیت رم بویملکاهدل زمر هک دو بوی
 ندنینوک تاقلعت یک یو دلی هج دراابند كنان دلرات كسرولوالتان هنتد اعس هللاداش
 یییدلوا عبات هناذ تافص ارز رولوا ر تاماقم عیج ید زلنا دق الععطد



 < دی ¥

 ط.سبلاو ضبقلامکح می نایلا طس و ضبقب هللاو یلاعت هلوقل ةراشا هیفو مس

 ردت هلبا ینخرکف قداص قشاعیایدعا ( نوعجرت هیلاو یلاعت هلو هيلا مجرب
 م هعح دیحوت هلا هفیطا سافنا یتادوحوم هلج هسالوا لغعلو

 یراق دروب اب ۳ مایورح لر ادحوو قودبا را هروب نهناقیقح سد

 سد یدشلوا ناب رادقمر هللا | قبسانموهم دا واتا زور ضع! ندرارسا

 هللا لوا کلب ا كتفاطو تز وو ایس هک ناک ہد دصورک

 هلک ءابلوا هک ردراو جد همت عرب العا ندهرول نم بن ره ۵ هرکصن دک دندردوه

 تراشا هبهرون نه هبنس هبت م ول د ردانف ءانقو هلی او هب نالوا صوص

 ید هدنرب # رذکرب ود نیز هننک یکی رد ۷ یوم 3 هکر ددروبد تودا

 ر داق هلعح ترده دوخا وز جاع ییدنک عد ها رذک ن دننسکیاوت کر

 هحره دول تب 1 یوم و هجر دفن ول شش ردلکد لا ندشنشا كمروک

 ندتینانازونه هک مان اک ارولواتب هغص هرظن هلا تیرغ که نره *# رظنردد ی کب
 ٭ دحاو نم دحاولادحوام هک رعش#9لیقاکردشمالوا لئان هانف ءانف ماقمو اف

 ¥ دحاولا الطب ةبراع 3 هتعا نع قط نم دیحوت #دحاح هدحو نملک ذا

 رارسا فقاو رابک ءایلوا "هدنرکو 36 در ال تع نم تعذو 3 هدیحوت هاا هدیح وت

 هکر ارروس هدننابنا كنيقيلا نيعو تاذ ديح وت خد را ةخلاهللا ةجر هيلع راطع ےش

 یک زج مدن دن #تارذ هلج نابع مد دواب تا: نم هوحرد یکیزرح میدن < ےظا ¥

 میس ییزرج دیحوت ردوج # رادلای سل ج2 تسودنابع#رادوع ر دنا

 "یدوخ زا نعا هک # دناوتنوح ما س کرک ی ہک 3 ما نک کی کرداد یک

 یاب وک منم # د وکن نمزامنم د وکر کو #دیوکن نم یان رکر هیسک#دناهدوخ

 تارا نالوا هدطسو رسو #راطء راتفک ن رد دب وکی دک #*رارسارسو شوخ

 کک نرانو % ار عم“ نبا شکم هتفک یکی رد یونشه ۴# ید نوجا ل ولس

 ٭ ار عجج دمآ عم” نوجرظن نیک هک یونثم ہک اریز همردنوس یرظن عع“ وب
 هد هت ولو ردهدطسو رس تافص تایل ارز یدلک یک عم“ هنطاب عج رظنو
 ییلق هلافص تایل اناف انا هلك غنا لب نس هیصخه* تروص كلماک دش رم كلاس
 بودا ل زت هاکو قرتءاک هل رد قح بولوا کم ند هب رشب تارودکو لح

 ندهرول نهتایلجت هساواهتسسک ندروب نه هیس بت رحو رولوالئان هنت داعش تاذ یخ

 | یون # هکر رروی هرس سدق انالوم تربضح مکش دولافدو یو هرهب ب

 اقترالالبق هنانفهانف تایلاع تاجرد تاجوارک اار ز #نایخزاویرذکب نوجرظنزا
 |[ سس سس

 ( یر
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 | (نطابلاورهاظلاورخالاو لوالاوه) یلاعت E ردشلوا لصتم دهن رخآ نوا

 ۲ ییاهقرحترک رادضر ون یی نان زا هد درس بولوا بک ره ندفر > ییاوهو

 ترا ارح و بلط تزارح و هلا لاو وش ترار > ںواہق ترارحلح اعد قح ق طاب

 ترا ارحو رکفترا ی
هرو نه ترارح سد ردن دیرا ی

 | 

 E را ۹ نطاب ےس سفن یلعت و نر الیتسا هتطاب

 ردوه وا ۳ ردنا و سفنو بوهیج ای ۳ سفن تودنا
 E ار زر دراح هدنطار ودراب هدرهاط سفنرك ر دراو ردقوپالا

 نطا سفن هک نوعکن ارولوا هدانز تایح ندوه هدنسن هل سس ك "هدناز فلا

 ن >رخ هلا یترارحسعن یدو او نالوا هد وهو یدلیا 2۳ ی كفلا رهاظ هاوه

 فرحو ردوه فرح رخآ واو ارز ردبا ج ورخ هلا ماما ن دنبتفش نوچ اقل وب
 هن رزوا دح وت رهاطاهو هطسوتم هدلواساواو

 (هللاوه ( اعتلای اکر ددم دعتم

د وح وم و هزدفدیحوت اهوردهدندیح وتكفح هت اذل هناذب لاحو و
 ۱ هدندنح ول لر ا

 ری یاعدو هراس یف مجد ( تک امنیا م کعم وهو) لاعت هلوةک رد همدعتم ید

 هاش لح یاعدو رام قحوردکعد هلس هلک رس هلا یتبشمماکحاو قردقو

 نطاب بولواطاب تالو اہک ارز یدلیامدقت لوا ےساوھ هللایعرک لوق (لوالاوه)

 | رهاظ)وهرخالاوهلو الاوه )یر دعت ناب وب رد نطاب ورهاظنطابورخآ
 قیطل تایح یخجداهو قیطل یاوهواو نالوا هدوهو ردع رک لوق (نطابلاوه

 یاوه ح اوشا یدو هلا تایح حود یعوجر هردص كنبناث سفن ار زردرللماح ۱

 ردتةیقح كنبسفن نالوا جراخو لخاد وه هک هلوا مولعم یخدوب و رد هلا فا
IEEنوساقطن هلکنا سفن بحاص  Eناقره ارز نوسعا قطد  

 كةطا تاجو اشا د رولوا ق ا لب اوھ ےس !نطا هسلوا ن رطاب لخاد سه

 سد رواوا قطان ود او كنطاب كلنا ج ارخا كسهن ناشو روئلوا ضف دن رزوا

 سفنو ردضقلوا هک رد(ه) لخاد سفنسب رولوا طسب نوجاوهرس ید او
 ترارحقانحا حد واو لخاد هلتایح ضعب اهو ردطسب لوا هک رد( و)حراخ

 قلب هواو نالوا ترارح رس نداه نالوا تایح رس واولالبقو ردجراخ هللا
 ترارح هلا هیهلا تمکحو ۾ ردق "راد (لحالادهع ءاضتنالا)نوحا ترارح
 رارسا ردقلواواولاو ءاهلانیب هدنسارو كلوةعو ما هوایدع ارولوا لصنمهتابحرس

 هلع قباسین هردقاع لب )نب هنسک یربغ ندیلاعتو كرابتقح هکر دراو هیفخ
 ی

  eم <
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 یاضعا تعاطتسا یک یراکدید هل زعم هکنا هنر دااجر تناعتساو دادماو تیاثعو

 هلا تداسع هلغلوا زب یو٥ وق لواو بولوا هلا هدوحوم هوقو ه_یلس

 ضرع یعاطتسا هکلب هيمو كر رش هقح ه دتیقلاخ ولد قدشلوا فیلکت

 توقنانلو اد اجنا نوع عفر ره هج ساو عف (نینامز قبال ضارعالا) تویلماداقتعا
 هبلبا هظحالمو هدهاشم نکو دنا لاثمالاددحم نویلاق قاب نوح ارخآ لعف

 کت هیلوا یلاخ ندکعد ) اتسفنا اثار ) تودیا زارمحا جد ندربح نکلو

 یر یدنکه کشم هردو رب
 رک وک تم د رفک ۳ یون هللا تعاطتسا هتعاطارب ز همروک

 تردقف نالوا ندهبناب رتایطعی نعد ردقلواذمعلار اک هکلوا کا ۰ رڪ و # نیم

 لساکت نکیا بانتحا ندیهن و لاثتما هرحاو تدابع ی :رکش كن ورح راتخاو
 Eh هک هد فح تم هکراهطا نک ردنا ترج هن یهاو اذهعمبودیا

 ردندن هر ری را کج تسوت تردق نوک نییدوختردق

 یتردق نس# تسوههکننادوا تموت تردق ی مع ردندنتردق كفح ییعد

 "یونثم مظعامسا هک هلوا مولءم ردوهدعل ادرفو دحاویحلوا هک لب تم كلا
 ید دلو هل الح هلک هدنلیصفت (نیلاعلابر) هل هگیدت اے رش نس همد ہم كه رش

 یعطعا لناعسا نالو اند هیهاارهاوظءام | هلالح هلک یدع اید ا شلو ار رو رب رقت

 رد رهاط كئطاب و طاب هل رهاط هکر دعسارب وهو ردوه یظعا سا نطابو بولوا

 ردراو نخر سر هنفیقح ندتقیقحو هرس ندرس هدام مالو فلا نالوا هد هلالح لک و

 فرح رسر رهوردراوی رس كانیفخ سر ندر رحم رسیچداهلاو ماللانیبو

 . هلوصو ه هیناعا هفیطلو هینایر تقیقح بودیارکفتو ردت سپ رولو تیاهن هداه
 هدلاوحا نالوا ه دره اسمو كاردا هلناداوفو تربص) ورصد و حو ن هیلرا نت

 لوا ىح بودا قرغتسم قشاع كلاسو قداص بلاط هروب نم هب رس هفیطل

 رد هلکناقح (ةيفيك ةيعمالو# شالا ےوتالب)اذه عمر دا بلطهد رس لو او هلا رس

 هدهاشمانطابوارهاظوارخاو الوا وحقداصبلاط هدقدنلوا قوذ رو هرس سش

 | نطاب اهیدعارولوا فشکنم یرسكنسهعرک تبا ( مهرذ م هللالق ) بودبا

 (موبعلایطاوهو هللا وه ۱ ۵ دست اصسمالکو یاب ر نیا هسد دلوا ےظعا مسا

 اهو هناد دیحوت فلا نالوا هدهلالح کو ردشعا مدمت هدد.حو وه نولنزوس

 تیملالح لک ءان ھنخی دلو | ےظعا هد هرول نم سا اه نولوا تراشا هدیحوت نطاب

 نیم تابثا لوا كدبحوت رهاظ تویلبا عج هتتطان یدیحوترهاظ تولک هنرخآ

 ( نوجا )
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 | ندودنک الصا ںوروک نتردق ضح كفح ہدنتاٹکسو ٹاکرخو بودنا ذاخما
 لازا هلا لیس ین هسرروک بک هدنلعو ی N رب

 هر | کیا ےک هلغلو اهر E هد زا ترض حالث 2 هدا 2۳ یا نومآ س

 ملساو مان لکوت# مامن لس هک رج لکو ترج یونشم سای ییدتا تخورف
 اموکهدتحارو, ج ڊچ E رد یوننم ۴# یس ربع ندمام

 یک د رد RN هیات هتک ال د و لکونو هردمادورکع

 دو تدا نالوا تو هک ]ادن هکشع ہی دهدراموطرب ۷ تسنمدخ بجاو هک هتک

 درع نکیغو تعاطو تدابع هس و # ٿن ولت هند لکو ها دیا هنرو و ىو

 حورح هکلب لکد تشرط قلوا لکوتم ةدهاحالب ارز ر دن لکوت هی دنا
 | عابتاهلوسر تنسو هقح رها هکر دلوا لکوتو ماس هدنقیقحو ر دن ر طلا نع

 اله> ناد زهرزوا لکون تویعا تعاطاو تداعو س هیلدا داععا د اضاع

 هلوقموب لکوتنالواتمهتو رداکو ت مدع هح دخ ا تدابعرک ر دق وب یرلربخ

 ضا ۳2 هتفک یکیرد دک یوم ې رار د تلاهک و تناطد اک وب هکردلکوت هکردلک وت

 یوم $ ر دراو هکیهاونو ساو انالواهدن د هک شع دهدراموطر ۶ تسا منو

 كنز چ مر هکلب_ردلکدیروتواندکلیا # تسامرجم ے رش تسینندرکرهب
 سهاوا هک ات ٭ ناردنا مش دوخ رسک هک ان 6 یونثم ا۴ردنایو ح رش

 »۶ نامز نا ےنادب ارنا تردق د یونثم ۴# لهروک یزع رگ یدنکه دیهاونو

 داره هدحالمراتفک هدخ رشتس ورک ۱ مل هلس نتردق كز یلاعت قح هدر نامزو
 نر لاکو نمرادتفا مدع هکلب ردلکد نوجا لاثتما هزب یهنورما هسروئلوا
 ا هدرع دنک ارز ردن دابع نامه مرگ دکل ینمرعک سد ردنوجا كع

 دوخا و ردهدحالعنالواتلاس هش رطوب رواوا كع دردکمب نخ تردق كمروک

 افالخ هش رللطار لوق یرلکددردیعلاخ كنلعف یدنک دبع كلاّتعا بارا

 لاذتما لع ةعاطتسالا قلم الا هیهن بانتجاو هللا رها لاتما ییع هعاطتساال)

 هک تولت 4 7 و هدي دخ توفر , هدیعندعح نوح العفر 2 مهد و (هقیف ولو هصا

 ہدااعفاو لاحره مع عیجو رولوا راکرد یرحا ولو رومات هلا هرو نه توو
 هک غنا قلعت یتداراكملاعا و هلاک“ قحو بودا دف اشف نعي دلوا جاتح نوح

 هد دهد تر دق كر , ندوحو هوحولا لک نم تویلوارداق هنداحا كاعف ,las او مادی

 ۲ قیقوت ندعح هدا لھ وا( ناسا ااو دیعت كانا) وا كاپور
ae amer ma n aa ar amar e arn 1 e a مس e ream RR aaa hne راه e See Amana 
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 بولو |لزات هم رک تناوب سد رابوسواردیربغ را ولردرپ نوک و داریم 0

 (اهلطوااهنمرض تناهسننوا را نم “اتام )یدل بادر ین رزوس لرادونع دوهب
 ییاسع یکن رک تولوا دلقم هداسعندخددومجرزولواتالذک ةالارخا ىلا

 بوبم هلو یدیح وت قي رطاذ ملفیدمهلوا فقاو هلیجا ماکحا تفیقحو یدم هل
 | بسح تافالتخ | نالوا هدایت | عیارش یدعا یدلوا لضم مهو لاض مه

 تا دا دعتسالاو بتار لا بس تاربافمنالوا هدایلواهَش رطو صانهٌهالاو راصعالا
 م یرلقدروس ناب انالوم ترضح الثمر دشا اضتقا

 | هرخ ادح | یکح كن رب هکر دیک و لسو یلاح كصخح ر ن دک ولس باپراو هبت مهرب ندکو لس
 یلاوحا ناناوا جرد هدراموط هسیدلوا كمولعم هروب نح تامدقم یدعازلک مزال
 | تخاس یونٹ نس هیلو ارظنزکب ودیا لارداو ےھف ہروک اکا ہدکد تا عاما

 همسب رپ نوح ارهار رع ردسلوب یماندک و و زترپ رب ذو لوا #یکی رهمانب یراموط
 یشقن كل راموطرپ ره *# یکلسمرکید راموطره شقن هءیوننم# یدزودراموط

 كنب ر ره#رکیدیعون یکی رهیاهمک> جی هو یو اتالسمر یورو قیرطو |
 ندتسادتنا #3رسسبات نانایز نا فالخ نبا هی ونشم 9 یدبارکید عونر یرامکح
 دک یوننم الدم ىدى ایر اغم كن رب رب وینالخ كرامو طلو اراموط وب هجر او هنساهتنا

 یون 9 یعوخ تمزالمو تضابر قد رط هدراموط ر ع وجو ار تضابرءار یکی رد

 ناک دنور نعي شابا ناب یعوجر طرشو هب وت ن کر و۴ ع وجر طرشو هدرکه ب وت نک
 شعد ردطورش ع وحوتضادرو عوج 4 هر و دب ال هراملاط نالوا قح قبرط

 ۱ یسهدنافكتضان ری د هدراموط ر تسدندوس س دوس تضادر هتفک یکیرد#گییونتم#

 رد,سغنق نالواعفا سد * تسنندوح رح یصاحهر ن ر دنا یوننم# شعدردقوب

 هعیفطاق شلیا ناس ود ردقو اه و صلع یربع نداحو دوح رکسربد

 هدقح قد رط اک | هکلیردلصاح لیصحت تضان ر هر هتسک نالوابذهم قالخاهدنناذ

 | تضادر هتسک نالوابذهمقالخ | رزردکع ادوجو لذ ود وجو اځ" نالواط رش

 ٭ یون رلوا ار احاک|تضابر هجر دقت و رولو ا قلنا ۳ بس هلی ا لاعتشا هعوحو

 هع یوننما لد وجو ع وحكنسهکشع دهدراموطرب وتد وجو ع وحرک هتفک کرد

 عوحو تضابررک !ینعیرولوالرنشرک دوبعم كنسندنس##وتدوبعمایوتزادشاب ارش

 صالخ ندیفخلرشبویلو تاج ندنسیرب هسیارولوا هللا تینانا دوجو اضتسرک او
 ( هللا قيفوتالا هللا ةعاط لع ةقاطال) نالوا مزال هدفح قیرط یدعا نسزلوا |

 لیکح و نح هدنراکهلج ههعفو هللا ذیص# الا هللا ةيصعم نع لوح الو

 :(ناضا )

O ی 
- 

o:ات  
4 ۱ 



> ۹ ¥ 

 دلم هدران تاکرد دانالادبا هجنقفو یع رک لوق(الیبس لضاو یعاةرخالانوهف
۰ ۰ 1 1 

 لاک هدر تاکلملازا تالالا ةعاضادعب ار ز (ادااهبفندلاخ) یلاعت ل اقاک ر ولوا

 دوجود هدڭلایرع هام رسک كيکرهسد ردندنالاحم هکلب بولواراوشد هب رھ

 تاکلمو هلاز | یی هدرتاکلم هداس د نالوا نرحا هعر نم یسطاا تولا لبق نکا

 لصاح هب ونمو هب روص تنج لوصو نوچگنا هسردبا لیدبت ههتسح قالخا
 ناوضر کالم بوکچ لا ندنارا بناب ز نالوا لک وم نوجما باذع بولوا
 لیتو میظتولابقتسا یتا هلیتارشبم( نیدلاخ اهولخداف منبط مکیلع مالس)
 تسنزرهر تعببط + راطعا۴ رولواراداپهدرادد تنجدابالادبا بودباعرکتو
 وش ادح رد تعیط زا ربهریب %3 دردر د یاىا هداتو مدا نا زا %3 درک هارو

 بوزان راموط هربهآرب ره رب وزر ربذو لوا سي ٭# وشادجاج:ادب لعفدوب ز *

 لیعام اح شی ولوم هن رط لءاکیوشم هفیقد لقا یدرشودفالتخا دن رلشنام

 هکر دروس بودبا ناب هفیطل همدقمرب هدلحوب ید هسافنا هللابیط یورقنا
 كتعب سش ماکحاو یتفلاحت كکواسبنا ره دا رح ندنتافالتخا كرماوط هدلح وب

 بنر لا بسح فالتخ الا مزابلب ةقيحاهیف فالتخاال لال او) رديتر اغم هن ربرب

 یباوت هلبا ر زو هقرفت باتراو هدلقم میاشم ضعب نکل (صانهالاوراصعالاو

 ةقيقح یییداحاو تابا تافالتخا نالوا هدراو راصعالاو صاخه*الا بسحت یک

 ردبا لب وات ییادعام بودبا لوبق نقفاوم هنیراپ ریشمو زردبا مز صفاتتم
 قفاوم هنن رللوبق و كرو هنب راحدقو حدم نکیا ندض تبورغ هما جوزت الثم

 بس دوخا و صاغ "الا بسا یرلتراغم نکل بولوا هدراو هق رش ثیداحا
 لاتما هن رشٹى د > (اولسانتاوکانت) هرانلو | یعاطتسا هحورت الثمردراصعا۱

 ۹ هروک هرلئوا یرادتفا مدع هجوزت دوخا و یداس9ف كنامز نکلو تولوا بحاو

= merg macnn ege و نو e yr 

 تویلو ارا راطفارذعالب نکیار داق هموصهنلهالرصعو وریشلروم (هدلوالو
 ةيدق هنوقبطب نیذلا یلعو ) هب هعاطنایلو اداتعمموص هدمالساروهط ءادتا نکلا
 داتعالا دعب ںولبر و .تصخر هراطقا هج :جوم یسهعرکت یا ( نیکسم ماعط

 ندرانلوا قیطم قب اس مکح ہلا یی رش صن ( مصياف رهشلا کنم دهش نخ )
 *دفناط و یدلاق یاب روت نم مکح هدنقح لزهضشو حش بولوا خوسنم

 زارد هنعط بناح نرادسح ناز هدنرلکدروک ینهروب نه تافالتخا دوهب

 ندنآوریک نکیاشع اما هللا یشرب هناا کهرکیدنارظن هد هکرلیدید بوایق
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 7 ےکرھار ارزردکعا هح ول رود هرزوا تاکو عاطهنا نداوسام یسانعم التو

 هیشرپ كن یورخاو یوبند هسلوا هحوتم هقح هتیلکب نولوا مط ۰ نداوسام |

 لکوش نعو) یدو (هدبعفاکب هللاسلا) هدنع رک تاک یلاعتقح کت لاق قلعت
 لاقو (رصما كيلاو ان ر كر ارفغانعطاو انعم )ر دشمروب ( هبسحوهف الع
 اهوا دلا لها ىلع مارح هر خالاو ةرخالا لها ىلع مارح اندلا) مالساا هيلع ىلا

 هرول نح "هتومو (اوتوع نا لبق اوتوم )رسو هيل هل لص لاتو (هلا لها یلع نامار>
 در ییاوسام هسدا یدارا تود یدا شعلوا ناس امدعم یییدلوا یدارا توم

 هاش بحوم فاصتا لب هرول نح تافصو ردع ا لا ع وجر هلا عاطعنا ندیلکو

 لیعلاقو ( فع.بطل ابی ةدارالابتملیقاک )ر دی دنا هبیطتایح ثعابو یدمرمس

 ندنلفغو لهج هدلحوب هسیا مون (ا وهبنا اوناماذاف ماین سائلا ) ههجو هللا مرک
 ناک نءوا) یلاعت لاقاکو (ام62!لوصولاهلانتزر) ردترابع ند هظقب و لع هابتناو
 ( اهن جراح س تالطلا ین هلثم نک سانا هن یشع ارون هلاتلعحو هاتسحاف اتیم

 ةفرعلاو لعلانم ةيعيقحلا ةريطلا ةوباب هاشیحاف ةدارالاب اتیم ناك نموا) ییعی ةبالا
 رغ لهطا تالطف تیموه نك ادهاشم افراعالاع سانلانیبیراعلاهذهب یشع

 تلفغو لهج یخد نمو رد هنسانعم دوجوو تایحو اعرون س ( اهنع جراخ
 (دبرنءرو لع وهف مالساللهردص هللا حرش نا ) یلاعت ل اقا کر د هنسانعم مدعو

 (ضرالاوتاوعسلارون هللا ) بجومر یایقواش نا هلجیدع!( هبر نم معییعیا

 باحکاو نایعو فشک باب را هل ابو ردهلقح نالوا یدجوم كضراو تاوعت
 یدنآ ءاشدبال رالوایناف هلا یداراتوم هکردهیلک هدعاق هدنس نادحوو قوذ

 نوسلوایروص یوبندلرک و یونهویورخاكرک رو نه توو رارولوایناب هللا
 نوفزر مهب ر دنعءابحا لب اتاوما هللالیسیف اولتق نیذلانیسنالو ) یلاعت هلوفک

 ردراو تراشا هبیونعملتق یخدهدهعرک تیآوب ( هلضفنم هللا هانا نیحرف
 قزرو ردیدارا توم نالوا هیقیعح تایحواس بجوم هسیا یونعملتف راشعد
 یایدعا ردنشور یعءو هلها هکر ددوهش و فذکو تفرععوع ید یونعم

 عه کد تبا قوذ ییهروب نم *یاعم یاس قیرط قداص بلاطو ینابر قشاع
 ندهرو نم تاعلعت نالوارا لوخد ببس کر ه هدایندوب هک دیلوا یخ هغ رش
 نالوا هلصاح هبودنک ندهیلفس تاقلعت طلا تواادعب هس ارعا ضلاخ نلف

 راوخ هدعلا باذعو راتفرک هلا رابابز منهج ه دنرخآ هللا یبس ننهیدرتاکلم
 یگاهدهین ناک ن ه) هسی ازال وا هعلرب دیسو هرذ .دناکوک ندنایارون بولوا رازو
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 جد ,N ا س ار الا تاقلعت هحرکار ولوا ا نشحا قالخاو هدیج

 نوا تاکلمو تاقلعت یلکلاو لاجالا بسحم نکل رد هعونتم ت اقلعتلا بس
 لوخدرک او تنح لوخد بسر اهرزواریدقتو ردهرصح۶ هد دعزوقط

 رانو هبونعمو هبروص تنج ارز رد زوقط نوا هکالم ندبا قوش هران
 تاقلعت رک دا کا ردلکد حراشندلاع نالوا شر فلا ىلا شرعلانع هن ونعمو هب روص

 لا تمک>و مسنصو تداداو تردق للالاعتو كرابتقح امهعججاپ هیناسنا
 هرس ی قحو ردلکد حراخندرشعیتنا ی کن طابلاورهاظلا بسح

 جور یلاعت هللامحاب ور دش | قلختالهرب یلک وم ت وم كش ربره یلاعتو هناشلج

 جد جور ماکو E هعلعد رب ند هبناسناتاقلعت حرب رب ره ندهروک ذم

 | هدموح ۷ <2 ردقلعتم هکو کر نالوا هدجور ند هعس "هرایس "هراس

 هرلنوب هاذا تاقلعتو بولوا ددع زوفطنو| یعوجخ سد ردررعم رو سا

 دسا ناطرس ازوج روث لج ردرلنوب یسماسا كجرب یکیانواو ردءرصح#

 ردلطاب یر دافتعا ارلدههاما توح ولد یدج سوق برفع نارو هام
 تردف دنایلاعو ماع هج شرفلا لا شرعلا نمک الاحرارولسهرومالفتسیکاوک ارز
 ردراثآباساوتالاراتو وردلازبالیادخ قیعح رنو هبولوا تلبتتسو رو همی

 یهاونو محاوا"هدعاقو فیلکتساساو بتک لازناو لسر تعب قیفهلادنعیدعا |

 ناهس یک ردنوعاكع| صالخ ند هروب م تاقلعت نالوا كاله ةبجوم یاسا ||
 طارصو رانو تنحو بوروتک ن اعا هتماکحاو هل زم بتکو هنن رللوسر كزالاعقو

 یدابعكنیلاعت قح رلکلمو هنکو دبا نح باسحو لاّوسو رشحو ثعب و ناو

 هلا باتتجا ندیهاونو لاثتما «معاوا بودن اما دامتعا هل !بلق صواخ هنعد دلوا

 هن اھ“ قح تولوا صالخ یرلثا اج و مسج ندنرابابز مهحو هرول م تاعلعت

 هناوضر هکیالمو هدج قالخانال و !تنحل وخد بیس هبا تج رو لضصف كالاعتو

 فی رش ثیدح ندنادورو ندا “و هیلعهللا لص ماع رفت رضح مک راهلوالصاو

 هایت هالا ن ۵ ةيعلاموب هلا هينا داران ۰ ) مالسلا هیلع نا دی

 | 4ذنج نوکیا فرح لک ناف مرا نجس هنا مبا ارق هيلا
 هيفصوو هاذ ههلاءاعسا نالوا عفاو هدهللا مسب ارب ز ( تدطااهنم دساو لکه

 هدنسارا كلاعرب یرب ره لرشعهعست فورحو هدشناکرب كار ره ند هیلعفو
 | ندهروب نمتاقلعت ی یان دبع ندا تئارق ی هل هرزوا تقیقح هلغلوا عقاو
 ( لس هيلا لتسو كبر مسار کدذاو ) ناعت لافاکردناندناهلها بودا درج



 لوا هک هلا شود لشوهشوک یدعاردرلشمروب تراشاو حلت هب هضماع
 نایب ورب رقت هبت یعنی دنلوا هضافا هرتافرطاخ ندانالوم حور یسبضعب ندرارسا
 سحاوه دارم ندربزو و هراما سفن دارم نددوهج هاش داب هک هلوامولعم هنلوا

 ارب زراردیاربعت ناطیشو یان لعمران وب قی بابرا هکر د هیناطیش ر طاوخو هیناسفت
 ېو رکو نیکو توهشو بضف هک هیعرط یاوق نالواسفن ءاقفر یتاسنا

 كرانوب ردلما لولو تبح هیاندو تبیغو بصعتو لو صرحو دسحو
 نواو زلوایلاخ ندکع ا توعد هن رم" لزابندو تعیبط "هر لکا هلبا یرلتنواعم
 راوخهدنسدخ یک الفاقراوطوراتفرکء دتع بط ماکح اکر د ون دا رعندرصحهربم| یکیا

 كن راثاوروهظ نالواعقاو هدرشعینا حورب کن هعبس بک اوک هرالد هرتنالوارازو
 كحورب ناثلوارکذ هعبراعیابط نالوا هلصاحن دننکرت كل هعیرارصانعو ردیماکحا
 نفی دزد راموط تلا نوا لراکمرب زو ءان هم راق دلوا لرو رثأتم هلا یر انءاضتقا

 ردراشعا تراشا هنغیدلوا ددع قتلانوا عبطراح هلا حج ورې کا نوا بوروس ناب

 تعابو راب هدتفیمح هک وا مواعم یدعا ردحاتم هنناس لر هم دعمرب لاوحاولو

 هب هناسفتتاذلو هیون دتافرخ نمانطاب و ارهاظ هدتعیبط ملاعوب لناسل ارانلاببیذعت
 هر هکلمرب ندهردرناکلمقلعترب ره ند هیعیطناقلعتارب ز ردنرابعندنقلعت نالوا
 | هکلماک اهدفرعناسل هلفَمو | كيل اک هروب ن هکلمو بو دنا كلت یناناسن هکر دتبسن

 اضاف تاکلمنالو !هدننروصهدیج قالخ |تالذکو روئلو ارسعت تالمهدعرشناساو

 ۱ تروص هرو نعتاکلمرک هکر دو توافت هدنرااما روئلو | هيم كلم خد هب هنسح
 قالخاو هنسح تروصو رک رداع“ هلا هس : ایز هسرولوا هد همومذم قالخاو هدر
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 ند هيام جو هينا حور یاوق تالمنالوارسک ملاعورد ام “هلا ناوضر هسبارولواهدهدیج
 هدلوا صف هنعهللایضر یب رعن دلا ی مکتنردیلاثم كل ی درغص ماع بولو اترابع

 ۱ قلا هروصل !تالنیوف صعب نم زکات م) هکر ارروب تو دنا تراشا هنانعمول

 یوقلاک ةکنالما تناکو ريكا ناسنالاب موقلا حاللطصا ین هنعربعلا اعلا ةروص ىه

 ةکنالمةبناسفللاو ةيناحور ایوقلا تناک و ةبناس 1الاهًاشنلا ین یلاذیسطاو ةاحو را
 ناسنا ماعلاورمغص ماعناسد اف اهرساب هيف ,تععجا ماعلا یوقنال ناسلالادوحو

 هرروص تن> لوح د برس هلنچ ها او ناکلم لصاما (دیفناسد الادوحول رک

 ماظعءاس اوردسس هنلوحد كلهن وئعمو هب روص مج جد بدر تاکلمبولواهیونمو

 یلعت رنک | هک كيکر ه یدعا ردراسشمرب وربخ ندانعهوب یتافتالا لیع مازکءایلواو
 قفاصوا اولین قلعتک كيکر ھور واواسخاوید راقالخا كن ید
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 ۱ تقو لرهدعو %3 مدنک عراف دود 5۳ | توو دک یولنم موم رب زو ل قم یا |

 ۱ ههاش نوتکمیدرب زو لیق هدازاو عراف ھجرت ندع یلکوک مح ر یدلک قعاسو

 لالا دشیا کیدی د 3۴ اهش مرکف ی ردنات اكا ۷ تاوج

 ید یسک ٩ هه یس ید رد مے “ك ؟ یون ل م هدریدنورکف وبهذه |

 راهلوا تاد, ,قکسعو تاععراتف ا هدنلالض تحك م کا رب را هنتف هتان را

 د یراصد زا طرس هدزاود ناب $

 ¥ یونمم رد هتسانعم هلو لولب طس ردهدنناس كطبس یا نوا نداراصد |

 طض عا هدرکو راد نوح ا یسع موق # رکو راد ر زاك ار یسع موق

 ریما یکیا نوا یک اح رنا ٭ رماو دو ربما هدناشن اک اح یر هدتموکت حو
 یا نوا قیرفرره نداراصد ۶ عبار یرمآ رح یی رفره د یون زد 9 یہا

 تافرخ نح 3۴ عمصرد اردوخ ريم هتشک هد دڳ یوننمارلیدبا عات هنس رپ ندرما

 تشک هدن ید اراشلواهدن هت راک اح یدنک ی ءرب ره ندنعمط هبناف ماطخو هود

 نواوب#ناشموقوربماود نباو دنا یونشم ی دلر انعم هرزو| یر دقت دندوب
 ر ذو لوا # ناشندب رب زو نادنب هتشک < یوننم# یعابتاوموهكرانو و ربما یکیا

 ۱ هللا ری هذن هد هحل شعب یدنا راشلوا یراکشو دیصو یاد دنن لر است دن

 یدنارلشلوا هدن :کفاو هدنم هنراتفک راد دی ریو لوا هحرب دقت وب بولوا عقاو

 هنراتفک لر زو لو ایدافع|لب هلج و راتفکر هلجدامعاد یوننم #رولواكعد
 یدبا هنراتفر كن یسادتقا كل هلج 4۶ واراتفرر هلجیادتفا یونګ یدا |

 هدناناو نام زو تاعاسو تقوره ##ربماره تعاسو تقوردوا شد *عیوننم##
 +<یونثم ۶ یدیاززالوا كفنم ندنروضحو یدیا هدنسلح كلر زو لوارمارپ ره
 نوار وزرپ ربذوهک یدبارلشمرب ولکوک. هلهحور ورع فك ودب 3 یدادبناح |

 کیلو اهد مبوب و لاندنایحو نکیدناادف شاو ناج هدلول هتسغنق رهندربمآیکنا

 كس هجا هدتعاس ره هکلب یدبار ارولو اهدم هدنلو بويعا غیر د نیراناج یدیسد

 یدراردیا ادق ا جد یا

 ام E RET رع یا ماکحارادرک دیر یزو

 رارسا ضغب ا الوم ترضح ابریکر ارس فش اک هد هش ؛رشتاباولباقععس«یاردیا |

 :ك؛ك!ك!كككككِ!ك!ك!كك!َِتتت
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 رلززهر هلوقم وب یرلثلوا دعتسم بلاط لاعدو هراس قح ردک خا بلس هدرا هد د |

 هرادخناد ره نالوا تفیفح بایراو هلا هدناماو طفح هلکعارود ندنکک

 هلبا نادحوو قوذ بحاصو هداشک هلا ید رول یتیلق هدد بودا نرف |

 رونی یداؤف دید هک ےکرھ ٭ دو قوذ بحاصو ءاکازج هکره دک یوم
 #٭ دوب قوطوا ن درکردوا تفک ٭ یوم یدا یربغ ندقوذ بحاصو |

 رد هتسن نالوا هدن وب قوطیدلوا ق وطهن درک ك رلنلوا قوذ بئ زوس كر زو
 ر زو لوا یراصن ماوع عد راربد قاعو هکرت رردا ندوحتاو ندرزو مس

 ضعب كاذکریدت ادیق هنن رلتعاطا ندرک ین كنا توداداعاو دامتعا هئزوس

 دبح كل دنمدرد نالواریعو قود یی امی لاوقا نالواربفصا ید كراعدم

 ردرکو #3 یراع"تروصز دن ات نه طن ۶ ردشلواقوط هنناح ندرکو ناثح

 یم نوچ قشع دردب *زوسیمعع"نوج نوکدردزا نه“ یراعُمیزورنادن
 | دردب#زادکب ممشنوچ ناشی وخ دوجو ##زاسیموزوسیمو قشعدر دب #زورفارب
 نیعردنازا # عاود دمآردودردعاودا۴وتابلو اوایدنا لانء# و تاو دابا نک قشع

 لفاع یهز ۶ ییادن هرو بآشر دنينح # یاکدنز بآ ششهد سه و٤ عادناد د

 نالواهره ی ندنلاحو قوذ ل صاح ا 3۶نارمحبادرک هقرغ یاع##ناویح یازاهدش

 دوهج # هاش نارج" رد لاس شش یادم < یونثم 9 رب وزترپ ربزو لوا هرلافاع
 ٭ هان اریسع عابتاربزو دش یوم یرادقملیب قتلا هدننارصهكنهاشداب
 نالواقودتایراو قوشںاعک | نعد یدلوایدتعمو هانن هماللسلا هباع یسدع عابا

 لک ارلدوند < یوننم»۴یدلىا ظفخ ںولیف عبا هنندنک نسب مغندصاوخ

 هل محو ریامایدلبا مس هرب زولوایلدو سد اهیجقلخماوع ۶۶ قلخ درا و هل

 یمحورماكنا قلخ ٭ قاخ درعیموا مکحورما شیپ هیون هکم ست
 یدرروا ی ساو ناخ ندنرلدعاطا هب لاکو یدرولوا هدنک وا

 ٭ رب زواب ناهن هاش ماغیب #

 نایمرد 6# یوننم ۴# ردهدنناب كنکیدردنوکر بخ هر زو ییاهن كنهاش دوهج
 دبتاکم هدنراتروا نعد رلماغب هدنایم كرزولوا هلهاش # اهماغس واو هاش

 ةیفخ هربزو كهاش # اهمارآود ناهن ارءاش هعیوننعا۴ یدیاراو هلسا رهو

 د( یونشم ل یدیاراویرهدعو كدهربو تیلستومارا هنیلق كرب زو یتهبیرلمارا
 که دعو هفموب یدزابوتکم هنروضح كر زو لو |هاش۴# قم یاک هش تشونبوا شب

 ) یا ( ۰ 4ا ۹



 ۱ هدنرلف دقاب هلا تربع هدد ید هتنایحا نالوارمضاح هدنساحو ی ا ۱

 هدیراسو ناټو ردمو همرللد هر هرللد نشورا رزردکع دید را عر نک اند "احو رءافصا ۱

 ردررقم یراکدروکی ررویب نالوالظمو عمى یرابلق سونافرلنلوا نشور مع |
 قوذ بابرا هکر اردبا سایق نیدلقم نالوا ردکم یرل_بلقو یا یراتریصباما
 نادجو باب را هکر دقو یراربخرهیب نب را هلبحورکمبولوا هتف رف هنتالک كن
 ¥ هلو تسدیبسا وق ن رھاظ 1 یوننم ‡ الم رارولوا یاوسر هدنروضح

 ردتفل هنسانعم و ید یا هحرک | یرهاط نرهرفن

 رولوا هايس ندنا هماحو تسداما## وزا ددرک هبسیم هماجو تسد هیوننم##
 اما نسرروک فطاو ضان ءروص ی 22ا یکی شا هکسزونه هد هناحم رض عی :

 ین هسکو تسددنال هسروط و تنفر ھ دوخا و هسانادع هسکرب

 قم هدلاح رهاظ ید هفرخ رم تاکن و هرو زم تاک کااذک ردبا انس

 لا ندنهج ینیدلوا ىج دبا ناب نرالو كنبزک مالساو یتببمنیدو عج “و
 داهن ترو دکو داّوف تلط هلا را تعا همالکرثاو هت اک بحاص نکلر دفیطلو

 خرس هجرآ شن آ یوم هکردو ځد لاٹمربوردنایعو رهاظ ینیدلوا
 رد ور خرس هللا ی رونو هلعش ن دنتهجررشښا هجرک |۴ ررشزا تسي ور
 ندنرثاو ىلعف كشنآ نعي كلانس ۴# ركن یراکهیسوا لعف زوت < یوننم #۴

 شنا هجرک بولوا نوهرم هبناث عارصمررشزا دوخابو هللارظن هتفلراک هیس
 جرم هلباناخد ندباروهظ ندسبطح ییدنروک هللا ترج نکل ردن ور خرس
 یحرومدو بولوا هایسنکیاور خرس كسردن وس یررشسپ ردندنفیدلوا |
 ردکع د رولوا هایس ندررشرثا یراور كنب رلبحاصتعنص یلاثماكنوب و یحتوبقو |

 سابلولاقو لیق كن دلفموا ر لها صعب ی درلنهذلا اخ نالوا قوذ یب كلذک
 بولوا یترودک لکوکی را كنا ةبقاعلا ةبقاع هساواموادم هتسلحمو هتف رف هنلاش

 یرونرک | قرب # یونثم ۴ ید لاٹرب رولوا رون یب هلغمل اق ورک ن دتاذلاد وصقم
 هدرظن یر هجرک | دوخا و رزتسوک روتر هدرظد دجرک اقر 2 رظدرددب اع

 رون نکل #رصب دزد تبصاخزا تسهكيل € یونثم ۶# رونب روکف اص روئرپ
 ( ےھراصب | ف طخ قربلاداکی )یلاعتلاقاکر دندنس هصاخ كنا كنا هقرسیرصب

 ابعو جا ید دبلقت بایرا كاذک رولوا نعروک یشرب بوشاقزوک ارز بالا
 هارو نکل راررتسوکت بنارونویاصر ون هنا هفوصتاحالطص او هداج و مجیسدو

 اج تاک اردا بودبافطخ نیرلتریصب رص راونا كرلبلاطیرلتبه تبصاخ |

 مر



 نالو دنر وصامل ص و ترس سانس نالوا هدننروص ساب تویلوا قفاوم هنتطا

 رد هج بوب ید راببا ره ترب مس لی زارع

 ۶ ار رب زورکم یراصن ناقذاح ندر ک ےھف ¥

 یتسسیلتورکم كدوهج رب زو یرانلوا قذاحو قوذ بحاص نداراصن ٌةفئاط
 یا ترا دو قود تحاص هک ره د یوم دل ردنا ناب ن راکدتا مهق

 4 یوننم ۴ ندنزوسس نرب زو یدیاقوذ بحاص هک میک ره نداراصن هفباط
 ظافلانعب نفح كن آقلبحاو یدروکت ذلرامعون#وا تفح ین و دید یبیتذل
 نا بلال ی و داسف تا م ندنتهح نطابو نعم e یارابعو

 ندیفراص 19 فوصت بک جد نیدلقمضءهب كلذک یدیاشلتف جاودزا

 ندوخو وعو اس و انفو هسلباراهطا تفرعع هقلخ بویلرب زا تاحالطصا ع اونا

 نازورف ناجر هب ذج ر ونو نادزب شت "هدنرلبلق هک راةهشاعلوش هسلب وسناکنقانصا
 قباطم هنلاق لاح هسخ و ر دیعلاع یدنکییالک كنآ هوا نادحوو قوذ لها بولوا

 نو۸نک هقلخو كعلانعر درج بودآربوزتماد ی هقورسم تاک بویلوا

 نطابلا بسح و حصانو خصم رهاظلابسح و راردبا بیو قرف ردیمگهتسوک
 ین دردی ا زو رک هری "هددنعبدلوالصمو دسفم

 "هدساف ضارغا ید لضمرب زو لوا سب # هتم "اوا تفک یماهنکن 46 یونثم ل
 یرهز دنق بالج ر د ه<یوتنم9 الثع یدر دنا ناب رآهتکن شدشراق هلبا هیناسفن

 هل الو !تاذکو یوقت سابل تعب یدباشکود رهزرر هنا كنالح دنق # هتخر

 یجدیلاوحاكرانابلبا تدابعهل ابرو هععنو تساب ر هلاعقلخ بو دبا تروص نییزت
 ارزو مالک وش تسحبهررد تفک یب شرهاظ یونشما۴ هج رک اردکع در دییک نو

 لالاحو تسج هدقلطم داوح قیرطو قحار هرلنلوارتضاح هندنب و حصا یرهاط
 را كتمالک وش تسار نا تفک یمرنارد چ یوننم # نکل یداربدلوا
 هرزواقلوا هلنا هزه ر سکر ا دوخانویدناربد لوا تسسهناج هدنساوع3و بولساو
 تسسهناج يه هدننفعكناو یداربدلو | كي اسهدف> هار ییاحرهاظ كنمالک كن

 لبا رمه فری اردمولعم هقوذ بابر هکنوچ یلاوح ریو زن رپ رب زوامایدبار د لوا
 هدنزوسهکلب تویکا رظن هننالک درف حه قود بارا ینعیردیوا قوا تنارق

 یراعمعاونا ندنا هدرهاط تودناراشعا هرثا نالوا رهاط هدالقو هشزوس نالوا

 تلطو توسقو ترودکو یتسس هدنراکدشا لباقم نیرابلق هنبلق بودیشا یتاعمو

 ( هدفاشم )



 دڳ ۳۱ ول

 ۱ تودنا رافسا یودنک هدالوم نم ناب اتفو روب ی دبعو رولوا قرغتسم

 هسهروکق اقا هکع |ماعن او تافتلا هبودنک یسالومو بویلوپردقام هجو هدنسقن

 بویمروک لهااک | سفن دق دنلو | هضافا تدر ناش ه رزوا كن هد هرو رع تلاح
 ماعنا شر هبودنک و هنلذیدبعت طع لجو یدوهشكمنهارزردبا ماظعتسا یت - مذ

 تم" ماظعتسا اةلطم هروب نم تلاحاما ر دنا مکح ھنغی دلوارقحا یسفن ندقخلوا
 هدقا رغتساو رولو! ندراق حسا نسو د نکو ندنماظعتسا كنیطءمو منم هکلیتویلوا

 رداص هره ندب وب هسلابح ردکع اهدهاشهابح ی رک اشدبع (هسات دن ص) ۱

 ناک سد بو بوم ا لعام لکو لیقاکر دن ااضتقاقلوایضاراک ا بح هسی ارو لوا |
 هلن اذ اذلتسا لاک ه سلبا نادا هلبادنادشع اولا بولیف التسم یروب یدبع یلاعت قح

 دوا س اورد واسم هد نتف كقشاع لو ااخر و تدشوردیلعف كن ورک ار زر ولو اذ ذاتم

 ردقو دوحوهیربغندقح هد دب رفتماقمو ردقارفتسا ادب رفت هددوهش( هتلا هبت رھ )
 نیا هدهاشم تدشو تم" ندقحو نمروک یش یربغ ندقح یحاص كماتموو
 نسور غ ند عنم قا بولوا لهاذ ند رغرک او ندنسفنرک اهدقح دوهش هک ار ز
 درفنمو رولوا شماعا هدهاشم هدحو نح هسلبا هدهاشم رخآ "یشزکأو نمروک
 هدف رش تد و هرس سدق الالوم ترضح وهم یدع ازالوا ید

 لماک نالوا قح دوهش قرفتسم یک ك نول نایتسا قلوا ندروکش دابع هکر رروس |
 ماه ات نوسلوبانف هدنبو تیدوبعو نوساوایساجو سیناو یسهدنن كرا کمو
 ناثلواتلالد تفرعمو عس د رارروس ولد هلو اقا هبا هللاباقت توراو هدب رفت

 یضارو ربا ورک اش بودا سقت حالصاو ب ولوا هداهن مدق هیعنس» قیرطوبشا

 یکربذولوا ۴# زاسم امن زهر زار زو نوچ < یونثم ۶# الاوردةلوا سیو

 ۹ یوننم ۶ همزود هیامرمسیروتوا ندقلهله لالضاو یوروا لوب فرە مولع
 دهروتکو راقو ندزابنو زاغ قلخ بولوا لضم نس ۶ زاعزارو ایمر ول ارقلح

 رارسا فشاک همردتا رت یزانو هجوت یرلکدتا هح ندلکوک و یزامن یتعب
 ردرلشهروب تراشا هنغ دلو | ه دنس هر اثم هول ص الوا تسکک ان الوم ترضح رک

 | ر وزر رذ ولوا نالوارفاکی نعم *رب زورفاک نآ هتک نید حصان ٭ یونثم و
 هعدحو هلبح بس ۵ هنب زولر درکمز اوا هدرک < یونشم >یدیشلوان .دمانءروص

 | لوشهنزول یدبا شلیاقسمراص هنا هننزول ر زولوا بوک ندنس هتتفورکمو

 رهاط ید ر زو لوا لذا قعد راردا ال اراک نودا قع” یداب هک رداولح
 یرهاظرهمکتن یدرزکب هباول> طولخ هلی قسمراص نط بلا ثیح نمو هنیزولهدنلاح
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 ردیلفرکشنالوالصا هدهرو نم ماسقاو ر دمعنم تعاط هکر دحراوج اب رکشائلاث
 یراوجوینآسلرکشرکا هخدلوا یبلقرکش نکلردرهظا ندسلق یناسلرکش هچرک | |

 یسد رو تم تقرعم یسب ر ردجوای د یسانعمكرکشو ردلکدربتعمیخ د یسیکیا
 ءایشا (لواهجرد ) ردراو هحرد جوا هدرکشو ردنمعنلاب انش یسیرب و تم" لوبق

 ردراکر شم سان ةعاعو سوو یراصنو دوهب هلباراناتسهدرکشوب وردرکش هب هب وب |
 رکش ینو ندنناسحاو لضف لوم” لاکو نانتماو رب ضع یلاعتو هنا“ قحو
 رکش اذه عم یدرویب دعو هلکعا هدانز عن عاونا هدنلباقم كرکشوب و بودبا دع

 روب نمرکشو ردهراکلا ییعرکش(هینا هجر د) و ردهدیدج عن یرب رههکلب بوبلوا ۱
 دوخابو هوای واتم هدنتق كنآ هراکمرک اوباحزک اکر ولوارداصندرکاشنیلجآ |

 هلکعا بدا تیاعرو لول س هلع كلم نکل هلیا راع قس كهورکم هللا بوبخ 7

 | بحاصنروکربارپ یهورکموبوب سپ هیابا مضه هلا ےظک ییاوکش بو دیاربص |/

 ینه لاوحااماردکمزتسوک اضر هّثشره نابلما لوزن هب ودنک یرکش لاو ردمأَم

 یرکش کكنهلو هد هبت رهو س ردشمالو|لصاو هباضرو تبح ماقهزونهنالوا رب«
 ۱ ممطهورتسیاوکشو یظک یظیع ندا تباصا هبودنک ندهورکم بدالل ةياعر |

 | هتنکنابلوا لاحبحاصسد ردتفلاخم هلعو نداءوسیوکش راهظااربز ردکعا

 لیعو هرکش هدارضو هدارمس ییاللوا لماع عار ز ردبجاو كجا ولس هلع كالم |[

 لباقیع مکحو لماع هللا یٰلعو ردرکش سار دج ہک الاح ردنا مکح هدج لاحلک |ا

 یدعار دارکش هسیاه ره ندالوزت هد رزوا ندتعشهونطاب ملا هتسک نالوا |

 | اریز ردندهرعز نالوا هنطایا یعدنملوارباص رب« رک اورک اش مریض رکا

 کشهالب ینیدلوایقاط هربص هسیاهراکم دشا ردشلروس (هراکلا ةن لا تفح)

 هک هنسک لوشسب رولوا لوغشم هبیوکشو عرج یزک | كرلتلواالتبمارپز ردکعا |
 لوخد یلاعت هللا لضفب هسلبارکشبولیف هدانزیتربصو بو دنا کی یاوکشو ع زج
 هدهاشم یش یربع ندیفیعح ۳ رک اش دنع ( هالات هحرد )ورول او | قسم هنج |

 هدهاشمیآیدوهش قح هک هلواقرغتسم هلهجو ر هدمعنه هدهاشم ینعی ردکماعا |

 هدقح دوهش (یسیرب ) ردراو هبت رم چ وا ید هدقارغتساو هیلبا لوغشم ندتمعت
 ییدتا هدهاشم ییدرس دنع یدوهش كقح هرکاشدبع یعیردقارغتسا هدوىع ||

 دا هدبس یدبنیب هدبع نالوا دوهش قرفتسم هرزوا روب نح هجو سر هوا یک |

 | للذتوردا شومارف ییابشا نالواهدو دنکن دتمارکو برقو بولوا مزال ظفح |

 || هدیداروضح بودنا فوخ ندقلوا تراشا هللا یشرب هیودنکب ودنا رغاصتو |
eeeم سس س  

 ) فرع دسم (
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 لاک دش مه نالوا قیقحزاب هل ایوب لوا ات هلوا بوسنم هند یوي لوا هکر دی و
 هرادلد یوک ید ندا ماعشتسا هحازرهاما هلوا لصاواک اردراد_لدیوک هک

 هکنوج# درکننآرکشودرب یی وب هکنوج#ع یونثم ۶# هسروند یزولوا لصاو
 * دروخ شبتبو دمآ تمنرفک € یونشم ۴ یدلیا ینرکش كناو یدتلیا یوبرب
 نالوانادزب "هیاس بلاطرپ دکنوح نع ید نرود ویدلک تم" نارتک هنسک نوا

 ماعشتسا همسر ندتبح تاع” هح افو قاشنتسا هم اررب بوسنم هنن دندلعاک دش مع
 هدنماشم بولوا لتحم یتامد ید لوا هیلق یرکشو هیلب نتعقوردق كلا بودا |

 وج #نارفک هک ناز من نارفک شم تبب ۴# نویلبارذح ندقلوا ه نل ارف اکی دعا

 ۷۶ شاب هدنبارن ارکا شرح نکس کش هک یونثم9 سپ # نارفکو د دشاب یرکنب وکین
 ساندا وش هد ص ناشا شد د ی هم لوا هلی هرات دی رکشو لا کش ۱

 لصاو هک انح سو لاح جابه هل لوا عادو هدنان لوا هد ص هدنکو اانا هد

 ۱ یارک اش كنب ونعمو هر وص تما رک ردول یش لی هیس.دق "هبسدا اور نالوا

 تنکسمو عضاوت لاک بویلوا كفنم ینعمو ةروصندنرارظن لرادخ ناد رم نالوا
 بویمر ود وجو هن دنک هوجولانماهجو بودا تمدخ هرزو|تیدوبعوصولخو
 نس هبت انف هلکعا ملس هرزواتلک رنرکحیل رانا یکرابتخالاسغلا ید نی تیلاک

 لنا هر ی دنا یاعص و یدمرس ء افت هلن اعح دوج و هدانق هبت رم هدعب بولوت

 بودا يع هلا ےظعت لاک یک یاعت و نسیم کوا م اوم یدعا نس هلوا

 e 08 ندنصاوخدابع هلا یکررک لوق (روکشلا یدابعن م لیلقو)

 1 تملار ز ردهسا نوا تم ورق یدروب ناب نتلق كرالوا ما

 ردینیه ناعا لالدتسا هرو ندا و تیم زا نعل 3 ءات اک ارد هلیسو هتف رعم

 تو قلا تفلعف فرعانا تسح افایفا مک تنک ) یمدعل ٹیدخ ایف درواک

 9 نیع كمالب ندربغ ندنآ بو دیاروصت ن دمعنم علو ( یوفرع قح معتلاب هی
 دهن اکس ی ران هنا جانم یک روئلوا ت تاور ندمالسلا | هلع ی : دواد مکتن ردرکش

 ردمزالرغآ سرب ید هن واسر E E ر ندنس N مهدنار کش

 (ینن ی س وو یھ ورد نه كرامنات ع اذا) دوادا بودا یو یاعلقح هدک دید

 یدلیاناس نعد TE مس هنیرکش تم كز یلاعت ىح یدروب ولډ

 بولوا مسق چوار کش سپ ( اہک اصل او یاسلو یدب ٭ ثلث یم همتا کت دافا)
 ردمعنملا لع ءان رک ر دناسللا رکش اينا ر دمعنملا نه نعت ادا قار را

 ld س هر سو
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 دارت شدوب دسحزا كرب زونآ هک یونثم# ردهدننابب یسلیا دسح كرب زو لو
  یدیا نددسح یلصا كلا هک كحرب ز زو لوا ید ردن :س انعم لصا دارن #

 یدربو هدا یس ند و شوک هلمالطاب کا۴ دادداب تب و شوک لطاب ات هک یوننم#

 ۱ ردنوح ار فح رخصت نالوام لک رب ذو یدردنآعطقهرب ب تبع نرو و یعالوق عا

 دار هن رزوا دیهالوا یس نسو شوک # فو سرا ۲ یا ادیمارب دک یوننم

 نام کم ناحردو ار هر < یوم ۷ یک برامعو تایح ندد دسح هکر دتا

 ڭنیکا سمو افعطیراد مراتفک نالواهدنتیفک لهاله مسو لتاقرھز ك | دسر

 | هتلالصو هبلبا لاله نوروانشس دسح هنناح لراراصد هراڪب یتعب هشرپا هنناح

 دارن ا 9 دنتفیقح انالوم نرضح اوا بواق بورع نرود

 لس زاوک کره  یونشم ل هک ررروب بودا ع ورس هو یرافدروب

 ره ینعب قمراپ وق ندنظفل نددننک با فاک ےک دیک دن نا

 سااحم ىهللا ة بح ناعسن تاےوف عد هراب وو نورورب نددسحهکه نک لوا

 بوغار ناکو كش هنبلق كتهذلا ىلاخ بلاطر نالوادعتسم همامشسا ندایلوا

 نسراهدز نسردآعاعسا نوح ناو نس رل شد اهن هدنسلاک كرانانس ند یی

 روهج نسر اردنا لالضا بوریو داسف هک هدیقعو ررر دزآ بوتلبا هرللوب طلغ |
 هلکم رشسود هراکنا یلاط بورتسوک لوب نکیغ و یربخندلوب بود دلوارودندلوا

 | بولوا عجار هبودنک یکیدتبا هبیریغ هکر دقوب یربخاما ردکعد هسایا ررض
 ردبازسنورپ و مسلوق قسیدنک# دننک ین ی شوک ی نتشب وخ یوننم
 | هک دش انا یی یوم ۶# رارروب قیقح ن ةیدْلوا صف الوفو رسدرو هلهجو هلهحوت

 ۰ تكفح لهارب عد هتلبا هاررپ ندهللا هر مد م لوا هکردلوا ی جلد ۴ : در ی ووا

 هکردلوا ید هحمار ** درب یر وک بناجا روا یوب  یوننم ¥ هبوط نسوقوق
 | حاوف نالوا نازو هن-سناحور ماشم كن ونعم ندب عی هتلبا هرادلد یوک یی

 ]< یوننما۴یدعا هیلباتلالد هند اج كنس هلحت تقیقح ین | یا حیاورو اجور

 ینعیردقوب یو اکادوخابو یو كناهک 1 ره##دوب قدی, تس سی وب شب وب هکر ه
 دنسک لواردلتخ اج عامد بوی ا E اوف ماعشسا ن دنفیقج جاور

 مدع هع وط هنسسا ند هار هک يدا هحار دارم ندند ارز ر دز سارو

 | كوا دارم ندب وب * دوب ییدناک تسي وب نآ یوب ٭ یونثم٭ سپ رد ہدنمکح
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 د حی هکنوح داننح یار دیو راس نکن وج دک یونشم یدعا سوک

 هبادخناد مداسجا نالوا افصمو لا ندشعو لع ی نس هيلدا د سحور کم هرزوا

 هبلق نددسح لوا # دسراپه ایسار لددسح ناز دک یونشم ۴ نس هیلبا دسح

 راکنا * کی راتو تلفغو لهج تالطو تارودک عاونا نخی ر و شور اراقلھایس

RON.زسرولوا یک |یدبامورح ندکمروکی هللا ةبعرا ونا قارشابولوا  
 یدعار دنس شلوارهظمدنع رک لوق (یعاهرخالانوهفیع اذه ن ناک نم ارز

 اخ  یونثم ل كسزسا صالخ ندلد یروکب ول وا نشور یزوک لکوک
 مادق ارابعرهاوجو لوا اخ هل یغابا كلا دخ ناد رح ابر ز ارقح ناد موش

 اردسح نکم سرب اخ یون ۴ ی ړو تبا لاک !هبهدیددمرهدید نلاثمایتوت
 هغ نکل رد محا هنسانعم هللا نک چ اص قارط هتشاب لدسح نیلجز ٭ امومه

 ان الو ترض > رو لوا اكعد دم نود وتو رک مد س نرو

 ناو نوبت ضعبنالوارورفم هلع هدنسهنامز یلعالا هرس سدق
 ه2 رال وا هلازا یفصرادنب و دسح هدزس هکمادامررروس دن و حح هراذلوا رادنپ

 e هک ردحاو ناهرب هنس دوخ ماوحا ےب رسرلوا صالخ ندکلاد هربد
 شوعار 0 زا قا بخا اصهکلب تلیضفو

 نکدارب مک سپ مدلوا ییاىکاخ هلی ازانو ع رضلو کو عضاوت لاک بودا
 تودنارادنكرتنیلمهب ید زس یدعا مدلنااقترا هبالعا جرادم بولوا رارهدص

 ندانف هدا و قشع بارش یدلبا قس هنساللوا هناشلح یاعا قح هک یکی او اد

 نیز ادعب نک اهر ##لاوحالکردبلطناجناهج ٭ را طع ٭ نس هیلیا شونهرطقرب
 | *یسر یدرک اهریسهنوحرک #قسهز رذکب بلط ناج ناهج#لاقناو لیقنبا
 مد نآو نز ناشی از ہد نافک دن کھ ر دای اک ر دنا باب ر دو نز ناشی ارد

 # تقیمح مد متسدز ناشیا زا نم # نکربخ لک ن اشنایعزا دوخ لد ۶# نکرظن
 دش ناشیزو # لصاوررح ر دنا هو اشد ازا تعد رشهار نیمه نم مدرب س

 نیعزا نز مد هد ےس ٭ تقیرط نک هکناو شوک تعب رش #لصاح دوصقما رح
 # تفاب ناوتیم تفیفح ردتش رط## تفا ناوت ی تعد رشر دتفیفح 3 تقیفح

 ع رشوک یسک # روب زب شره د وشم ناهنب هک #* رکن سم“ رون عرشرونز
 انالوم ترضح قداض مس یا # هاوه لق نبع تسهتعبشح + هللاز دسانشب

 ر وزترپ رب زو ورک بودبا ناس مقانم و فراعم عاونا هلبا تبسانم هد هراکح لالخ
 راددروب عورش هسهباکح
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 نوح |یلصو هبعکت بب سب هیلو ابو هلو ابید لو الو ارم بم لوصو کا هی ا هلا
 ا واج رخ هايس یاتصابولکیتتفسم عاضتا |
 یدیما تلصو لازبال لاصو دهشمو لزب لالح ترضح هرزو|قلناسآ هلباهلیلق ٠

 فرشا نمو ا) قجلو ا نامرف یره طن كز هبعکلا تس یدع ا تامه تا مھر دنکم هح |

 تلقرمطت هسد دلوا فرشا ند هبعک نموم هح :ج وم ند رش ٹیدح (ةبعكلانم

 "هرفسو یرظن عض وم كن یلاعنو هنا قح نموم بلد ارز رولو ا بجاو لو الا قی رطب |
 یهاکهدمب كيبع سیارعو یساوثمو یوم كرارسا ناکسو ىتراز لع كراون | |

 دوشو فشک بابرااذهلفرار داف اوطو ترابز هلغلوا هللا هلق نموم باق بولوا |ا
 همالسلاا طع ل عم “او ےھا ارب اک ر روس قیغح هلهحوو هدنست لن هع رک ت باول |

 هظحالمرازوا و بولا ت افلعت ساندا ین رلرل رک دلا دهعزب هدفام دهع

 رایغایاوثم روب نهتباذهلف ردقیب ےب نمّوم بلقاریز را لبق رهاطو اب ندرایغا
 ار ز یدلباصوصخ هنناذ نوایق فاضم هنسفنیدنک لاتقح نوحماقمالوا |

 رخالانود بویلو اعم هلرعع-او یهار | باطخ ی دیلو اروصحت هب دیعکریهطتلاب را |

  لماش هنر هطن مما سب هب الا( ابسانلا ن نذاو)یلاعتهلوقک یدرولوا هنسیرب |
 یدلبا نامرفو ها هلیععساو ميهاربا هبا تن رممطت یلاعتو هنا“ قح هسیدلوا |

 مماولو تاراشاوتادراو لر الاعت و كرابت قح ییفئاط كنموم لق نالوا هنلا تس و |

 هرانوب ه دنلاسا تقیقح بابرا هک ردبسهیندل بهاوم روفوو رارمسا علاوطو راونا |

 بولق نالوا یراع ندناثولهو یرب ندنافآ هروب نم لاوحاو رار دبا قالطالاوحا |
 قح تافص قیافحو تبع باتفآ هعشاو تفرعمر اوناور دبا فاوط هدنلوح كنه رهط م |
 رل ردي اربع ماقم هت اروک ذموب تقیقح بابراو رارولوا فکتعم هد هک از بولق |ا

 رهبط»بلق دوج“ وع وکر اما رار درد هنیکعبابراماقمو هن وات باخکا لاوحا سد |
 عوشخوعوطخو صالخاو قد صو تداراهرو زم تافص هکر دنر اشا هنافصلرونمو

 تشحواضرو ماشتوافصواجرو فوخو عضاوتو راسکناو لاهتناوعرضتواعدو |
 سپ زردباربیعد تیدوبع هنعوج كهرود متافصو ردضیوفتو لکوتو تبیهو |
 تراشا هبلقرمهیطت قس ریهطدیانعمهد هع رک تباول ید هرسسدقان الوم نرمضح ۱

 بک ص ندشد او دانو لکو با هسالوارظت هنتروص كاسا بودنا ناب نغودلوا |

 یناهسراونانارخو یاب ر رارسا ن افد عملا ثیح نم نکل رون روک ف کد سج |[

 ناسناںو دن اتسیرارمسا نالو ازونکمهدلد هن رخ لفسدسح و امافروئلو !هدهاشم

 بو دی | بابمحق یرارسا هنج که راد وسحو نیب دوخ نالوا تربسناطرشو تروص ١

 ) و (



 ۱ < اور ¥ ا ۱
 | ی نت شا و ستاد اسم

 رخ یا ز هضع هک یوننم ۴ هک ارز لیق راتحا ندادسحرانهنزوراهنز قداص |

 هک یوْنم ۳ ردق وب ید هبقعر رتراوش دو بعصا ند دسح هدع> هار۶#تسنهاررد
 اکا دحل هک هب یذک لوا تلودو تداعس یا ۶# یک ایی شکنا لتخ یا

 نا چ یونثم # ردنالوا كار و یراع نادانسح نالوا دی دهم عد ردلک د هارهش

 نعي یدلکدسح "هناخیاسلا دسحو هک هوا مولعم نادیدمآ دسح هاش دس

 نددسح 3 نادناخ دشاهدولادس> زا یونثم ارد دسح یناضتق اكد سج ديال

 نالوا یاسنادوجو نا دناځهکر د هنا طش هب در تفصریدسح عد رولواهد ولا نادناځ

 | ردیسهناخ دسح دسح هکنوچ سپ رولوا ثولمو راد رعساوح هلجو كارداو لقع
 هرزوا ید رطباوح هنر دقم لاوس تالاس اب وکو ی دردلکد صلاخند دس> دحا حه

 *هناخ ناسا ادسح هح کا #كيلو دار دسح 4ناخ دسخ رک دز یوم و 6 ررروس

 ایلواوایبنادارم هکیدسج یب كابن هللا درک كاب ار دسح نبا یونشم ۴ امافرولوادسح
 # تسک اب ناس قی ارهط ی م یدلب كاب وا لاعتو هنا“ قح ردندسح

 شا تسرو جک یوم # ردن اب یقلکاب یعرک لوف ی ارهط
 یعسلطءارونلوا ةروصلا بس  هچرکاردیمنکی برون د لوا # تسک اش

 مهار یا س ) هدورقب روس فیرش تیب وب ردیک اخ دسج نالوا |
 ندنس هع ر ۲ تبا( دوج “لا عكر لاو نشک اعلاو نیغاطلل نس ارھط نا لیععماو

 نانوایی ےب كدلیا مازپ همالسلاامملع لیععماو ھارا ترضح ینعی ردسبتقم ۱

 راطقا نیفئاطلل هلو ۰ کیدا رهطت ندايشا نایلوا قيال هب و ندساحتاو

 عوکرو (دوهسلا عكر او) نوح ار دیافاوط هدنلوح بولوا هجوتم هغی ندضرا

 هللالوسر لاق لاق هنعهللایطر سابعنیانع یور نوح ارات ق زان بود ادو سو
 نوتس تبلااذه ىلع لڙ ةجرةئامو نی رمشع م وب لکی هللنآ ) لسو هیلعهللایلص

 یتاذ یسی رپ ردعس# یکیاتساخشو (نیرظانلل نورشعو نیلصال نو عبر او نیفناطال
 !وارهاط هل مغندلسخو هلازا نبع, هلاءام كتساحم نالوا یتاذردیلعف یسیربو

 مانصا عضو هنفارطاو هّتحا كمركم تبب هکر دنیک رشم لاعفا ىلعف تاجو |

 جارخاو داعبایمانصاو ناتوالیعو لجقحسپ یدارار دنا تیب ثیولت هر اناثو او
 لقعت لب افعتسیا یدروی رولوا هلا وکز وۃولص یره طت كراو بودن ما ها
 هنسفن یدنک ه لبا هیف رشت تفاضایم کم تب لوا یلاعتو هناصسقح رک هلال مو

 لصاواک اسد یدلبا مما نوع | كع ترازو فاوط ینا نیلسمدابع بولیق فاضم
 شابوناح بو دبا شون نح ٌهعرج هلبا لحردشو بوکحرالب عاونارلنایتسا قلوا
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 ۳ لباسی کزردو یتعمیدعا یدیا شلیا تلحر هدنامز لوا یزبرعت |
 دوخ ره" هم وف ندلانیماد كب :[كسیا بلاط دنس ٌلدروک ندم یو قشع

 | هديك یم كنب زې ربت سمت هک تب لب ی لج نیدلا ماسح كسرید لکدهدتایح |
 رزتسوک هک داوف"هدندنغددلوافر سُستاذ هن اال وم ترض حو رر دلباکس نغیدلوا
 تراشا هنغح هلو | یماقم غاقو هقملح هر کص ندرلهدننک كن دلا دژ ا مان ماسح یلجور دکع د

 " ناتفآ روت : هکر دون هصح ۱۳ هروک هرمهع لوا ییخموب وردراو

 : تیقوس هاردش معو تش رطروررمم راقشاع نایتسا قلو ارونم لق تنآءرعندنفیقح
 . هتساطعا قع *هذخو قشع شنا هدنن رشم كننرلترمضحت یز ربت سم" نالوا

 رولواكع د هصوق ندلا نهاد توروس زوب هنسایاع دشع كلماك یلورب ردأق

 ینعر هئوط یزاغوب كنسهدلوب دسح رک او##واک هرردارتد رک دمح رو یونشم #

 بولوا نیدلاماسح یلجو یز ربت سم نامهكکندیدنادزپ باس ر دمع هتانالو ماب |
 ود ردصوص# یمهربسنامه تلالد هعح قی رطو تلودو هیلوا نوګنیربغ |

 كنس هن رخ تب و قشعردکفحناسحاو لضف هسرروا كلوب ولا كزاغو دسخ |
 تفص دسحو رادلوا تردف و اطع تحاص هسردنا هننسد كمك ندندابع نحاتفم |

 نوح | سالا هد دس د # ولغدش انار سالبادسح رد هک یونشع ۴# هک اراز رد هنا طس

 | شتا یلاط لد "هلبتف یدعا رولیق روات ندندح بودیا نایغط یتعب رولواولغ
 تویلتاد اقا نس هب دح كر الاعدو هنا قح جیاشمنابلوایترل:ردق هدامن | ها یشع

 ناح ودر دههتس» صا كا دس> هرالفاک د ص نالو | ق شعروهط نار قاس

 | | هموآ ندندسح مر نار ذ رکت ردراوهببن هز هزلندنااغفصا یب رس یوسف هلیعالوق

 اوات هال م لور لاک دش رم باذخ یفلوا ئا ددم بیت | هیچا
 ةتعو مور ند هیهلا تایذخ راولا د رازادن تحاص ناتید هثم رخاناو ندا

 | لوارک #٭ دسح زادررادتانن مد ازوک + زوک < یونشم راثمردررعمقلواروعندایلوا
 ۱ | هدتفیفح امار دباراع یعی راتوط كنت ندمالسلا هلع مدآ ندنددسح ےجیر ناطر
 | نعي راتوط كنج هلا تداعس ندندسح##دسح زادراد كنج تداعس ار یون
 ۱ تداعسو هديا تلود یتسودنک تونل وا ن دنندحامن هلنا هکتالما ندندتسح

 | مجدو نیل دایالادنابولوارود ندع” ر تجرو یدلبامورخندلوصو هه دمرس ۴

 | # وتیردناطیشنیادنب ردار جی راطع#مب > زا ناطیشلا نم هللاب ذیعتسا یدلوا

 | لد تاک دهاوعم هک دنا كينیراک دنا شزوو و :وتیرد ییدوح "هدر ورنارا

 یدو 8 نادر تبودوزاق> لوټ نادوز اع یارو * دان ررد

 :REE ( ددا )



1 
 هم اب و و جی ی مو بوس س س

 ناسا بوروک دسم“ تاء رھ ییدق لالح *هدهاشم هدکد لدا رظن ا

 تس ور نبح بولوا لصاو مدق ترمعمهارا ترضح سپ ىدىد یراذه هل ونع

 نیلفا هلباانفتعن یتالاهدمدقراونا تمطعو یدلوادرح ندطیاسو تبّور هدمدق
 یدلوا دحوتم هلقح تننادحو بولوا فشکنم قرص مدق نیع هدک دتا هدهاشم

 لاق ( اکوکی أر ) یلاعت لوق یف یطساولالاقو یدید ( نیلفالابحاال ) خدو
 نیلفالابحاال هلوقدرمعلاو سل | كلذكو بک وکلا ال هرب قا علاطي ناکهنا)
 ینافوتسانم لاوز بحاال یا هبلع یدابلا یعلا عاتراب هداصوا ىلا هعوحردنع

 ترضح راعفحم و فراغ صعب و ( هیف یرضحاو دنع نلهذ اف ة دهاشلا هذل نم

 ةقان ماقم بودنا تابثا تس تاماقم نوح ا نانلا هللا تاواص هباع نجلا لیلخ

 زردردشیه ماتم ترذعم ماعم تبح ماقم تفرعم ماقم ٠ تمعن ماقم
 ود (یت رذ نم و ءولصلا یقه یتلعحا ) هللا توعد ناسا هد قا ماعم سپ

 یدید ( نیتسی و یتعطیوه یذلا ) هلبارکش ناسا هدتمعت ماقعو بودیا ملکت
 هدب ماقم بولد (نیدلا موب یلیطخ یرفغینا عمطا ینلاو ) هدراذتعا ماقمو

 بر)) هلا طاساناسل هدتفرعمماقمو ید د (نوکس شنام یربیا) هللا تدوم ناسا

 (ةجاحنم كل له) مالسلا هيلع لارج هدیه ماقم بود ( یوا ی فک یترا
 قداصقشاعیا یدعا یدر وباوجو د (الفكيلااما) هلبانوکس ناسا هدک دید
 كسزتسا كعا حورع هت ایماس تاحردو تابلاع تاماقم بولوا انا ورب دنس

 ندنادزپ یاس نالواادخرون لیلد یروب # بایب از یبتفآهیاسزور  یونشم
 سعس هش نماد هک یونثم ۴ كسنا رد زدیک نادزب *هباس لو وج باتفآ
 لول ردرضاح ما باش توط مکح نامه نماد كنم زبربتنیدل نسم ¥ ىز رەت

 ینادن هو + ونە ردکلو و یسانعم توط بسانم هلع نکل رد هنسانعم كعد

 | قحا ءابضزا هک یون كسب ازل لوبهنیناج س ع وروس و ۶# سر عور وس نیا بناج
 ولو اریهرو لیلداکس هلا ل اوس ن دلج نیدلا ماسح یسایض كقح## سرب نب دلا ماسح ۱

 ۱ هل الو )هدلموب نکرد هنسانعموکب وکو ناک س عو نوکو دروس هس وک یکدوصعم
 نانویبوئلو اهراعتسا هنسانهمبوبحم هحشهفو (نومرحاللاسیار لای رب الوهللا ساع

 لاّوسندنا ردایلوا مر نیدلا ماسح كسراب نقى رط كنز ربت سه نالوا ندیهلا
 فراع لعالا هرس سدق انالوم ترضح ردکعد هدیا مرګ هزاروب ید نس هک هلا

 سع" بوروی ارجا تش رط بادا نالوا بوغ رم هدننب رللصاو فقاو و لماک
 س اض وصخ راءدمروسرک ذین رودنکب و دنا رک ذ ییدلا ماش ییلحو یز ربت



 % Cir Xهک ۱
 ت ی ا

 بود مبیردامیدلبالاوسوب دردیک مر ےب هنسهدلاو بو دب ارکفتولقعت نکو دبا
 كتس ىو دا لاوس ید هنن ردبیدرب و باوجو دردکر دب هدکد ندر دیک كېر كنس

 هیلع ییهاربا ترضح توربو تاوح ود ردنکلام رع رهش هدک دید رده كار

 هدوجولابحاو تینادحو هلکع |هدهاشمین رااهج هدبر تفرعمكتنن دلاو مالسلا

 توژوک هرشک ب ک ًاوک هدامس هدقدقابهرمشطندرافباب نوع |لالدتسا ہلا یشرپ

 هنردامو رد هلکمروکرنشور ندریاس نیزدلب یزتشم رلیضب و هرهز بک اوکلا نيب

 هدعب رقهدعب یدید (نیلفالا بحاال) هدکدشالوفا بود یر اذهنوحا عاما
 قیاالرلنوب قیقحهدکد تا بو عی د لوا بوب در دریک | ند هلجو بوروک یناتفا ||

 ااو اقنح ضرالاو تاوعسارطو یدلل یهحو تهحویا) ردرالکد تس ولر

 ترضحرایضعب یدلیا صب رعد هن راق دلوا لرشمین دلاو تولد (نیکر شلانم

 عولبلالبق ی درا بضعب بوب د یدلواعقاو عولبلادعب لاوحاوب هم السلا هبلع ھارپا

 بولوابهاذ هنبداسف كلوالوق نیقفزک | اما رلرپدردشلواعقاوهدنلاح یرفص
 بابرانکل ردراشمرب وراباوجو ر درلش# !تماقا تج هلهحو یکیا نوا هلو! لوقو |

 یجهارباییلخ العو لج قح هکر رروی هدنسدارو ًتیانعم لز هع رک ت بآوب تقیقح
 توکلم تی ور یسب رب ندالتبا "هلج بولبق ناعما هلبا االب عاونا یمالسلاهیلع
 ناجا ود یرولوا لوغشم ندمدق هدهاشم هلاتوكلم تور نوالح هکیدیا

 نوکلو ضرالاو تاوعسلا توکلم ےھاربا یرت كاذکو ) یلاعت لاقاک یدنلوا
 هد یرعش تروص كصاخ لعف بک و کر ون هدسابتلا ماعم ه الا ( نینفوأانم

 هبلع مهار ترضح بودا ناجا ہدنلاح یت ادب یی اربا ترضح هلا یروهط |ا

 ینرونكصاخ لعف نالوا تفصراونای رشم هدقدلیف هدشوب نا | بش یالسلا
 ليهارياترضح تداارارادویدد ی راذه هللا بت ناسل روروک هلباتدارانیع

 هتلخ ماعم بودیا هحرت یهللا لیلخ هلا تب رقرون یلاعت قحبودیارود هن رزوا
 ندعم هسی دن اتسیمالسلا هیلع میهاربا ندلوا مام تق رف هل اتقو سب یدلو الاب

 ترضح یدلوارهاط هدر تروصندصاخ لعفروت بو دبا زورب تفصرون ندتاذ
 هلقوشناسل هلکمروک دلعف فص "هدهاشمبو دیا رظن یخداک | مالسلا هیلع لیلخ

 هب رت هلا تلصو رون بودیا رود هني رزوا هاربا تلخرود سپ یدید یب راذه
 قوش بوریدتنا قوذ یتعیفح مط كن رس برطو یدلیا لاصیا هقشع ماقمو
 هد هضاخلاعفا تاذو تافصراوناو هدنافص تاذراونا س یدل, اكر رګ هدا دزا بلط
 ترضح تقرف كب رات بش عاتقو سد یدلوا رهاب هدست هدعب نولوارهاظ
 عولط تبح سم هن رزوا كنهروب رم" هلبل هسا دلوا حردنم هدننفو ءافص كه ارا

 هرم یی یخ تاج یاس

 6 بودیا (
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 چ د نوک ی NA اط د

ههشالو كشالب یلاط بودیا عفر یا |
 : طارص نالوا هل سو دود تلصو 

 که ندیاولرپ هدلاطلد ادخ دشروخرون لبلد یدعایدلبا تلال ر هوعتسم

 لما ندنرنا اییکر طن كلهللا ةغبلخ نالوانادزب لظیخد لوا بولو ها وون
 اذهلج هان یدلواقفح یتیدلوا مزال قذاح لیلدرپ هدفحقیرط دبال هسیدلوا |
۱ 

۱ 

 یدنس ردهللا ءایلوا ادخ دشروخ رو للد هکنوج هکرارروب ا الوم ترضح | ۱

 ضایق بلطو قحقد رط "یداو ول#لیلدنآ یو رم یداو نب ردنا یونٹ | ۱

 لفآو لئازرو نم بکوک مع اتقو سپ یلیدر و زر ول او یدروکی کوک |

 لوا ردروطسم هدرببک مست یدید ن نموس یرابش ندیا لوفانی هسیدلوا |
 بولک هدوجو مالغ رب هدکد ردتارببعت بوروک هعقاورب دورعنالوا یکم كنامز
 كلافظا نالک هدوحو دورع هلک ارببعت ودر دکر ک هبسلوا ع زانم کلم كس

 یسهدلاو كوه اربا ترضح قافتا رایدلبالالهلافطا هصن ںودیا ما هنکذ
 بوراو هراغرب هدکدلک ققو سب يدغ اراهطا هد رف حه ۳ نکل بولوا لم اج

 ا ترش و یی یو دا هلبا ساط نسویفكراغو ېدل الج عضو 8

 ترضح نولآ هنس هع ياللا هبلع لل خ تروح هلعح ما م السلا هيلع

 قود هاوح فطل و یدردما یصم بودبا سو هبناهد ن کر اہم نکا ھار 2

 بوروک ی اربا ترضح بولک انابحا يردامو E نا یو

 : نادشرم ناراو هلبا لصالویو ییادخ نادرم نیو هقکز سلیلد هقلطم
 | لوبقندلدوناح هسیاراردا تلالد 4 هنرهو هلا | ذاخاإ لبلد هک دنک یالماک ۱

 ردیهلاقشع هک قتسقیرط نالوا قحلصومو بوربآ ندنلاحلکوک یتسبو دیا
 بودی جارخاو هلازا ن دکبلق نوسلوا هسرولوا هنره نابوق لا دلو لوا

 . بحا الی لیلخ مهار !ترضح ۶# لیلخ نوچوک نولفالا حال 6 یونتم
 . لیقهتسوی نبع كهللا لیجو ليلج نالوالازبالو لاوزی ییلقو ید نیلفالا
 . هدماعنا هروس فب رش عارصموب هک هلوا مولعم لیقاب نابلصتم هلقشع شاو
 تا ( نیلفالا بحاال لاق لفاالف ى ر اذهلاق انکوک ی أر لیلا هيلع نجا )
 هاداكمالسلا هلع لالخ ممهاربا یلاعتو هزاهسقح ییعب ردسدتقمندنس هع رک |

 ا ديدار لیل ی رزو یار ترشح انفو هک رارروس بورپ وربخ ندنلاح

= 

۱ 
0 
۱ 

 | اد قو نا لا جا دک شرب ا هریک دج مهار ج ںی



 | بولق كقشع بابرا نوترپو سکع كهبدج رون ینیدر وی تعیدو هدلماک |

> i: % 

 هد هلظءړلل التم زلوا یدوجو یخد كلظ هگدالوا طسبنم سمش رون هکر دقق
 هک دغا لج یون مسا تلف هاصبمقس کین دوره لن اصن
 لطلو از دعب (امسیاض انیلاهانض,ق )زل و ار دمور هاط ج د ید وجو كل اع لط
 هلکع | ضبق یروننالوالیلد هلط كدلب| ضبق ءزماذیدنک هلباریسپ ضبق یدودم
 ید لظهدق دلو |عجار هنلصا ضوبق مرون سب رد رون هساغتلعهن روهظتالاربز

 هنلصا لبا ضابقنا ینابر"یلصو یا ج “رون نالوا اع لظ دج وم كلذكر ولوا ضوبقم
 بارس صبق یروب نعلظ یلاعن قحو زونلوا صیقیخد ملاعلط هدک دا ع وجر
 هٌ قاغا و )رول اقهزرابرمغو هبق امد يغ هنک م نابعا نالو | لطروهظ لح بو دناضبق

 یلاعت قح هکر ارروب هنع هللا یضر شو (هلک مالا عج هبلاو رهظ هش هلط هر ال ملا

 س ردقح هیاسلظرکر دقفحارب ز هکبداما ضبق هنناذیدنکن وعکنآیلاع لظ
 هقح هلباهضابشا تکرح ورک تولوا رهاظ ندقح هلا هیسقن ةا ٹکر ح

 7 قیقح بابراو ردعجار هقحیسلکل محاو بولوامجار
 طخ هدکلف ةبق نولوا ایم كص ر سعدالثم هکر لر رو بودنآ نا

 أ اتفا ی داع ولطن درع ملط ءیک یکیدسا ضبق یی كرون نم صح نکی ہد اوتسا |

 ندناکمالط م دک د تایل هداوتسادح ن رسعلوا ںاجحتاقصو اع | ید تیدحا

 | ردا صبق هب ودنکی لظیاعت قح هج س اوف (ارسیاضبقانیلا ءانضبق )ب ویلا

 أ بولوا تالمسم و وح هدناذ "هرهاق راونا موهوم "یزاحم دوجو شه سب
 |« تشا در ناهجزا هاسنوچرهم + تیب رم اتیدوجو كن ربعنددوحولابحاو

 | فک ك و )هکر دوب فیش تیب لوصعیدعا# بابر د نایعرد مش ابهچام

 کل هجو لوشردادختاذرونللدرل اوردایلوا شقن تاشاک یاس هههق و (لظلادم

 | رده دجتقیقح تادوحوم ر دمار ز ردیشعنو تروص لر هردمج ةفیعح ماع هلج

 | ید بلک لماک نالوا ما هدننب رهظمهبدج هقلطم ماع تالو تئارو سپ
 .ندندابعنالوادوجومهدنامز بولیف تعد دو ی هد تقیقحرون یلاعتو هلاک قح

 ع وج بولیق لح هنلق كا هطساو الب هلتاذ و نافصو اما عیج تاذلاب والوا

 | قداص قشاعیارولیف فرصت هدلاع ءاشیامثیحو رولوایک یلطو شعنتنآ اع

 . دشمیلاعاو هنا“ ن> هکر دول نعم لوایدرتسوک ز را E د نعم ر هدف رش تیب وپ

 ق یخ یرع او و یج تج

  amaتو  meran maیو <

 أ ملک دشود لیاقم هب هب دمحم نعیفح سم بلاط لدتآع رغ ی عب یدلبادم هنن رهرهاط

 | كنيهلاروتلوا بولوا شقتنم هدنصلاخ لد ندرس تهر ظن قح تاب ذجراوناوترب



#۴ ۲۳۹ ۶ 

 ۱ ۱ هی دی هیهاد عاونا بولاق مورح ندزاورپ هناکمال یاوهوج هسرولوا هلظاب
 ۱ شلوا صالخ ندندیق لکو بآبولوارادن ندتلفغ باوخ یندعا رواواراتفرک

 ریس نالوا هلفسا بناج هک هلا ثبشت هننماد لزادخ لظو لهو لماکد رمو

 نسهلوا صالخ ندقلوا ی الفا قراوط سوبع بولو تبان یامز كنکر حو

 یع رک وق لظلادم فک + تسایلوا ن شفن لظلادم فیک + یوننم ۳ هکاریز

 دوخابوایلوالوادک 3 تسادخ دیشروخرون لیل دوک یون ۴ ردایلوا شقن
 كيدا رب ما) هدنافرف هروسیرب یشتد ول ردادخ دیشروخ رو لیلدایلوا شف

 )۱ ریسلاضبفانیلا هانضمق مالیلد هلع سم العجم یک اس هلعطءاش ول ر لااا دک

 هلا تانیعت زوج لک وا موارد برشی

 هسوکو هیهلاتاسعت كهدوجو هطقن لظنوکس سو ندنطاسا نالوا هلا دنوکو

 ۳ ار ردنرابع ندنساه هنرزوا هیلصا تطاسی و ندنطاسنا مدع هر

 نیسبمرع ار ظن مالسلاكیلعدجحاب یتعب (انک اس هلعط ءاش ولو لظلادم فیک ك ب ریا

 یدلیا دم هج یدوجو رون نالوا دود هنانک«نابعا هک هنتردقو هنعنص كکیر
 هبهلا تبشم رک او یدلبا جت هجا هلبادوحو رول هدناعونصمروصو تانک« نایعا نع
 یدرولبق نماک « دقلط+بیعو ن ؟ اس هدشدع رک یاس اک دود لط یدیدنا قلعت

 تیوب هد هیفسوب صف هنعهللایضر یبرع نی دلا يح جش ترضحییافحراخز رح
 تانک یبصعا قلاناک ام لوس وةلا هف نوکیا هکر رروس هدنرسفت كل هع رک

 لظ لو | نعي (دوجولا ن نيعاهلرهظام ىلا تانکملا نم نب اک نو کیف ل ظل ارهظب تح
 تبشم هلط نوکس هک رروب اعتق ح ید رک هروهظبولو اول اهدعحدوجو دودم

 سد یدزنا جم هتانکم نوح اراهظا لبطیاعتو هناحسنح یدیلواهقلعتم هیهلا
 یک یشنالواقاندنانکمنایلوا نیعلارهاظ هددوحوادخلطنالو | ناضادوحو
 دم در و كا یک ل ظنالو انکا سددت اذ صح ینعب یدرولو ام وت کم نالا

 بیغ مما ارز یدزاوا دنع و رح بولوا نماک هدقلطء دوجو ید یسفاضا
 رهاظو نکاسن الوارهاطهتدامشو ردهر زوا تییعادنا هسیابیعردندامشدوخاب و

 ( اللد هلع سعماا انلعجم) ید هسا | نکاس هعصطاق هج رک ر دکر هم نالوا

 زررود دا یر تریلی هلط یسعسرپ هرکصندک د ادم لظ عی

 (كاردالا مقوروللا هءساب)ن ؟لهدنقایس كمالک وی ار نعد (مانلق یذلارونلا هعساوهو)

 كل لو قس لظ یک یی دلوا عقاو هللا سم لظ اردا سب كدلبارکذ هدزلوق

 نوکنال لالظلاناو OR یدلوا مقاو هلباق> رون ساید یاردا

 ۱ ددا تاچ د سح هنکیدتا تلالد هل الط دوحو نیکو (زونلا مدعب نیعاهل
 ےک و ا ےن ا ج ج

 ا

 مه سبیسسصصوو



 یو

 ا نا نماد نی وا صالخ ندنالوا هدنامز رخ نماد همشالب و تكشالبکات

 | صالخزسلاکو كش ندنتفورورش نالوا ه دشاهن كنامزرخآ بولوا هتسانعم
 ندننکرحرادقم كمطعا كلذ هدنتف كن اکح ناز کا هلو ا مول عم ردکع د نسهلوا

 ردقوب ید وجو هدجراخ بولوا یهو سما نامز یخد هدنتق نیملکتمو ر دنرابع
 از واح مسج نالوا سام قب رھاظ ےطس A وع مسج ناکم هدننف سناشم ءا و

 تانیعت بتا رع یراکدند نامز هدنتق د وپ سو فشک بارا ردبتطاب انت

 شدتتاد ترا رخ نالواعفاو هد هلاج "دعب راراودا هد هٌ عرب ره ندناروهظو

 ها سار ارب هده عرب رهو بولوا ترابع ندنتهیدمرسو تیموعد و اس دادتما

 هکر داع“ هل هلا عاد ناو قلطء تقو هدنوربجماعمو تندحاو هبت ع سد ردات

 هد هبت وب ور دنامزورمصعو رهدو دباو لزا عو قلخو داجماو نوک فرط
 ی الو برعم كلم هق ¿ ییعسد ال تقو هللاعم میل) مالسلا هیلعلاقکردق وب ماشو حص

 رداع“ مر ارهد هدن کل هبت مع نامزو (ءاسم الو حایص لر ردنع سدل ل او لس ره
 هل امصعهدخزرپ هبن رم نام زو(هلاوهرهدلاناف رهدلاوسذ ال)مالسلا هيلع لاک

 هدنداهشو كلم بت رمو هالا (سمخ ینلناسن الا نا رصعلاو ) یلاعن لاقاکر دام“

 ندنامز نالوا هدش رش تب و هرس سدق انالوم ترمضح سد رداع-* هل |نامز

 لایخو مو هتسااب . یا یعب ردنامز نالوا هدنداهشو كلم )اع یراق در ویدا رم

 دوخ كحور كنس نسردیارعیانفا هدندیص هیاسرب هصن لام ولفاعنالوا

 رب جب AR فرم بولوا صالخ ندندیق ها دیلاومو هفت ااو
 ¥ ندنلبا توهال دن رغ هش هود # ندنلرم هحور وب كسا لاوس + هررحن

 جاوم و # dS یا ا بورا هرس رسع ۶# ندا كيارود و یدروکرات

 هل زبمرکش یدنکن دیک # لدتنواردنشود هبادرک هصن # لدوحو ندرصانع
 یاوس##قح لوا یدلیقر اطع هللا دم لدلک هناربس نوکو ب نیرهشلکوک دت

 هناعبودبا كاروانش## قلطم قشعراحم یدتا شورخ # قش بودیارون اط
 3۶ نسیلد تبا اب تبرا وب یاوس *# نسوریک ن دع“ نفاصهلزوکب دا # كدلک
 ایدتعزراموا # كدلک هناطلس ترضحروضح ۴# نس لقرب روک ارب قرق هدلوب

 مک ]نوا جیم دنود نیباطع 3 ی درب یدسیهرتسوک هزب # جرا هاشلوا
 هددسناساا ۰ هب ص کر حورس كی اسا حور یدعا كدلك او تجر لاون

 بناج یتکرح نالوا ہرکصندعش هلکعا هللا ةفرعم لیصح بولوارخآ ینامزو ماع
 تالایخو ماهوا ٌهتسیا هد هیلقس تم رج کو ج ورع هبالعا ی رادمو داع

 ( لاب )



 ق ¥ ۳۳۷ ¥%
 ورم رج ت ری

 ۱ نفی وا ادا نسوکع اسد سومت شداع هکر دقوب یرلک اردمثجو كارداو

 راهیلاق مورحم بورباهدوصقمیح رادلوالصا هجوتم بوکح-لا ندهباس بوروک ||
 هب هاس بناح # و اهباسیوسودزا دناربت 6 یونشه 9 یک هد ادایصلو اځ درلو الاو

 كلبا دایصلوا#* وجو تسحز ادوشیاخ شکر € یون 9۴ رولوازادنارت
 هلط تاج هدوهب و ہد ایٹ قعب دولاقیمو للاخ ندششوکو ییس یشکر مت

 ییر

 || یناسنا سفنندماهسوز_نعرع دا معندشکر بت نعي رد ا هيلن نشکر ت تو دیا ماهس
 ۱ € یونشم 9 رول روب ےکتن ردل صاح ی لایخو لئاط ی یابند دارم ندهباسو

 یدک یرگو یدلاشو نیت یرگ كا # تفررع دلش ی سرک شکر

 ترارح رب ندنکیدلب هدههاسراکش %3 تفت هاسراکشرد ند ودزا 4 یوتنم و

 هتسانعم یدتا لصاحترارح ردیضاملعف تفت یدنکب وب رایدوجوو یدلوا |
 نالوا ابند بلاط هکر دتفاج و تهالب یک نعد رولک ید هنسانعم یدراو

 نزاغوب حاورالا ضب اق بوراغا یرالاتصو بوناشو یرارغ شکر كلراکاردایب
 رلد نرود هداندلیص هاک او خب هد هسدارلنوب رروطرظتنم هرحا بورشکو د

 4 هررحم ر ولواهدابز یل ءا لوط و تبو صرح هند ییعیرولو !ترارحرپورروب و
 ۶# ناج یوهآر بخ! روت اب هدنن راز هشم # نامارلتب لجارش هکر ع شلاص هکب
 | * سا هیاد دش ابوج نادزپ اس هک یونثم 9۶ بولوا یاح نیهر یار قیفو ام
 ماعطا تفرعم ربشو تبح نابلا ندنتمه ناتسد و هلوا هناداک | هکن وج نادزپ هباس

 ین ندنلایخ ابند # شا هیلاسو لایخزا دناه راو هک یونثم ۶ هیلبا هب رت بو دنا
 ۷عادخ هدنب دو نأدزب باس یوله رک سیار دردیک ادخ باس سیرراتروقوریک

 | نایلبا تب رشي ءانفا هلا هيهللا تالت ن € ردهم ندهباس یلاعت و هنا” ی قح

 | #ادخ هدنزو مع نیا" هدرم ) هناسادخناد رع

 ۱ | مسامع ردیسهدنز نرادخو یسهد رعكلاعوب (ا وتوت نا لبقاووم)بجومرپ

 ۱ | تافارحاو هر وند تاذل هلا اذا تاعا مع تس وب ر قوعح مزاولو تدوبع طورش

 ۱ | تالنسمهدعح تردق تسد نمدعودول انطاروارهاط هدقدلوا صالخ ندهر ونعم

 ۱ | 2 وام دىع هدک دنا یلست ھ ۵ :کلام کلم بوقیج ندازا یسیدنک لک هدهاشم

 | عم كلسنس وب دبع هجحعقو ( ءالولناک هکلعامو دبعلا)سپ روا وب نیس هر
 ۱ كس 0 اکلم ج و تانکسوتاکرح هلن i / یشموراتفکو قور یو
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 ۱ ا ۳ ءآ شیو وا < یونثم یدلبا تعاضا یم سید تعفاشو تیک

 | نالوا مالتخا نعي ی دجاق ن دنا لابخ یدلک هی ونک لوا # نت کا یوتا

 | ادعامندناو شلوا تولم هللا تبانجالا قوب رثا ندلایخ مکیدروکب ونا وا صخ

 | كنشاب ندنا صخ نالوا مالتحا # دیلب نتو نازا دنبب سس فعضیوننم م
 شعن نازآ «ا یوم # رروک نغیدلواراد موديل: یتئو نعادصو نفعض

 یحی ردناهن مهو ناعم هک ندسوفن یلاببخ شون لوا ها ۴ دیدیان و دیشب |
 ۱ یس هنبخ زا هدي راد تلاحو دیدنات بوخ لاج نشروک هدناوخ لایخ

 | هکر زکب هسلاح كلت نا دوا لطبخ كزاند یتعی رددیدب و ناباع

 | توم "یرادی مانا اتفو تابث یب تاوهتشو تاذلو اید تلود نلیروک هدنوب
 رهاوجولیدبت هنایعادپرک او كينرک |لاعاضارعا نکلوبولواادسانو دونا دثعبو

 "انا فرم هندناج هیهلا هب اضن را تشم نیراپ ۇر جرا تخ اوز ولو دن تروصو
 یرلثت سالب هدربعسران بولو اكلانکرح هاب ابونذتاش ولتو كابان یراهروشحم نادیا

 هدجهج هنو ی وند خاسوا لرلنالوا ناعارهوج هدنرابلقو رونلوا قارحاو الصا
 دایالادباالاو روئلواجارخا هنج هدف دلو فاصو اب ناعارهوح بولواو بولات
 رییخت درع نکیالکد ندادخنادم تاذکو رولوا نهج بطح بولواراتلا ین دلم

 نایلو!تقیعحو دقن بلاط بوت ادلا هننالک درع ءلدیلقت بایراندیالک الا لج ال لکش

 || هلتم صح لوا ید رلتمه نود نالوا دن هلایخ و:باوخو هب وقرع نی

 : دیدبانتاشماو تالابخنالواهدسلق هدق دلوا راد بولک لجاهدلاح تبقاع هکر کب
 نوسلوا هسرولوایسغتفره لصاطا هدئافهن اما رولو انكر ج یدوجو بولوا

 یوسناربع سم ه<یونثم 9 هکرزکباک |نامههرکصندقدلو اقیتح بواطملصاو

 | نیمز یسهیاسو بودیازاورب"هداوه وج ییاوه ع مرب الثم ٭ شا هاسو خرچ
 ۷# دوش هباسنآ دایص یهلب | یون ۴ هدا و سبراحوا بوادیک شوفهدنرزوا
 | ٭ دوشه ا رک نادنحدو دی هک یوننم 9 رولوایدایص یاب هباسلوان اک هلبا رب

 هلام یو لاجمتب و تقاطبب هک رک هلهجو رب بوشود هن درا هباسورلب ردق لوا
 ۱ لاا ك لا هس اهاس ںودیا یرص دلربا هباس ییرع ار زرولواتردق یو

 لوامکر خب ۴# تساوھع رھ نا سک ناک رحب دک یونثم 9 هسد | ی ج ادایص قوب

 اا هباس نآ لصا ہک ر بحب ٭ یونثمو۴ ردیسکع كغم ندیآناربطهداوه کن هیاس
 | لایخو لظ انو عد ردهدنق صا كن هباسلوآ هک هلآ لواردربخب *# تسا
 | | مه كراهلبا نالوایوسامراضرکو ی هک دیک حرا تافصو امسا
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 یلج ناحو لد ۶# یاداروا ا ۴ دنا و یسدناب ک4 هدد |

 ¥ ییاتشیم ناتسهکر د یدهدح وح # یاب ی یر خ ديلقتز زاوا اشف یوړ

 نادرک رس رادنیا#ر # دیشت نسا ود ین ای هک ٭ نیب هناج نتا یک نم لاج
 وزا قسنادن اا درکه رک لادن ارت ##د ردنا نیعرد نینح یداتفاهک #5 ۳

 ۳ اهر # یتسرپ بر دنینهبا یدناع## یسدش دو دوو راتفرک # ادیوهریس
 قشاعوقخق رط كلاس یایدع ۶# وشب وت ابر رس مدام د وشاف قحر دو هل هلج |

 نعاجمزب هکنوج # امناج دوبنرادب قم نوح 1( یوم ۷ قلطهراوج لاج
 یرادنب تسه »< یونشم لا هدنرادن ینارا ديب تسحو لقعو هیلوآ رادسب هلعح ا

 یطظفلدنردویدلوا قبال یکی اوا هددیقودنب هر قار اد لوا ام نادت رد وچ
 یدلوازمتیال یکر ددنب هز قارادب لوا كسردیا تیارق هرزوا ییکر  فصو ۱
 ینادخ ناد مو هدفح قد رط قلرا دن هلقفموا بولوا هنسانعم هبعع دوحاو |

 بوک دکلزازوژ همه ناح 16 یونتم 9 و نار یک دن رک روتر 9
 لاعاپ تاسف جور ندلاماو نام اولا بوکد کت هام رهو هما ےک |

 راکفا مادراتفرک یسودئکن کی|قحهلوا هللا ةفرعم یامهدایص انصوصخ بولوا | ۱
 فوخو ف دوسو ۶ لاون وتو نایتزو#ک یوس» 0 اتابع م /
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 دولاقیتوقو تفاطظل هلو ی ,e < رفو تا ی شدنام یافص ی

 تفادک دحوز نعد رولاق یو رعس رام" "] بنا ۴ رفسهار ناما یوسپ 3

 رول اقروع6*و مورخندبنوربجربسو یو < اق ا دغ تک ر

 #لاخ رهزاوارک دنآنآ نفخ هک یونشم هد لد با سس

 دما ۷ لاقم وا اب دنک و ديما دراد هک یون ۴ ندلایش ره لوا هک ردلوا هتفخ

 هاوه ناو ن دارو اف یعا اتحاتک راو

 سقنو زذیا حرخ هب هلظاب تاروصت ینبنزان رګ پورب و دوجو ۵ هیناسقت سواسوو
 بوخ هب ودن-ک ی الی و تاروصترهرک ردشلوا بواهلهجورب هتشوتس و یراطیش

 یشکر ی *# باوضتوا دش روح نوچیلر و د "ءیوننم ل الثم روش رویا

 ٭ باول داب وادزب ر توهشز سب ٭ یوم رروکر یک یروح یسلبا هدنشود
 ندنتوهش هن ور بوخ ی کندلیا | ضرع هرو قك عالمه سلبا کو

 رد ارلسین مش هکنوچ لک وام ال رولوا مر ی ردنا لازا ی یمبآ دراطبش

 هلتا ود ا یدکو د همز هروش ئم : لتف هکنوچ# تخ ر هروش
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 یو مس ی و بز تم ,ies rah ` au arr rega = ءس س كس سس

 ت ندنشاب ن نوح ارد جارما توش یعع هدخو سک كيە  ماعیالتل

 ردصرذ نب سبق نالو ترهش هدلاعولد نون رابضعب و یدناشعتو دهن الببا دار

 9 یدا ندرلّوا .تولسم یراّسخا و بت ول هلعتع جد لوازلشعد

 ۲ ۱3 و E هلغلوا ین ند ربع ندنزوک نون نح نس> نالوا

 راسو بوح یربع نس هدنسح ۶ یس نوزفاو نایوخ رکید زا ر ۳۹ یونثم #۴

 نون هلک هشعو نوتفم هکلاج كنس سف هکر دتلاح هن سپ نسلکدهدادز ندرابوبح
 ۰ ] بوروباوصا, باوج هر هفیلخ یل سپیدلواعطةتمهوجولا لکنمندیریغویدلوا

 : هکنوج لوا تکاسو شوماخ # یتسدن نون وت نوچ شماخ تفک یوله
 رروک نج يالل لاک اب لاج نیا لب زوک نونو نسربنهب ندالبل نساکد نون نس
 هللا ءیلوا هک مل دیا لوش انالوما هکر دباوج هرلک اردای لوا هصف و بوک یدید

 امازشعا مهروک بوروط هدرا دو ول مزب و فولوا ناس ا

 هت الو هدرلنا دوخزب هسا * نکن راکدتا تراشا ودر دیلو ما ریش ارم کیدمروکم زب

 هد روش هلن دخ قشعار زر دق و تربصد" هدید هد زس ه د لدمروک ی سرب قلعتم

 ا ا ب نالوا دال کیدانا دیشو

 هک ره هک یوننم # ل دکع د نسهروک ییادخرون رم گی دروکر هدادخ ناد ره

 ۱ او هدابز لواردرادربخ هدایدزوماورادیب ہک کر ھ# تب اوخردوا تسرادس

 | زابینچهدهب وند ناوحاو شاعم ما ردامن سکع هناا ی یایندارپ زردهدنلفغو
 تسه هک یوننما هاش اک اردب و هلبا تفلغ راتسایرلذ تقیقح"هدند كرلتلوا

 ار ن ردولرزرضو محهاو رتدب ندنباوخ ییلرا دن لرل | عرب شباوخ زا شی راد

 ردزلب درب جد ندنانبس تاسذک !یران هسد ارلهو رک ندنانسح تسک هدم ول تلا

 بحاص ضعبا وک , بولوا باوج هردقم لاوس ی دون کر دنکم هدف رس تب ول

 بفانمو *ادروک, ناک فوصد هت لک د یحاص تریصب دد نوعنزب راد

 ج E. A دوخزب و
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 ارپ ززدرتدب ندباوخ یملر ادیب كرادنب بحاص هلوقمواو ردتلفضو لهح نيغ

 بود زراکرب هلا و و رادب هکمادامیدعا رولت وسه هناندمرولس رورکوا ناسد

 1 ظن زن درسرمهدن|لصاع تقابل هج ور هتک ایلو اس هیمک ند زکر اذس
 نبع ردناراب یدیدن ۴ ابا .هتشکسس اعاد ینازا واجبا هتشک ناهن راب یدین

 1 سد
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 | ندای چ نیو لیقرظف ندبه مهر دن ول یو
 # انالوم وجوکی د رم تسزبرمت سعر ناهج ٭ یلاخ دش قشعرهشو دنتفر
 هدیضام نامز قعر هددورس هلکتاراب هلکناراغ دو ر سر دو اان ران و ااب راغ یو نشم #
 هدونغهداقراغ خد مارک ءایلوا نالوا دوج ومد هنامزالاح یک فهک ب احص ا نالوا

 تشوکر بو تسهشچرب رهب ۹ یون نل هدزووتسو تی هلبرلیقشحراتو |
 ی EEE هدناف هن ساروا رهم هن رزوا لوک و مچ كنس ## دوسهج ۱

 هدووسآ و هدونع لرادحنا درم ردیما ليرصب صد جد هسا هداشک هخرک

 تبعک نالوا هلیاراب هلتسغلوا ع٠ دکشوه شوکو ننس نمروک ی راغ یراقدلوا
 دنروهشم هنایمیایلوا او دلو ناطاس ال نس نهدیا ع امسا یب زرورسو |

 زاح یزور دنح # تسقولخ هک ناکدنب دهاش ۴ دنروتتسم هدد نکی ایلوا#
 زار د دو نوج##ارو ادنیس سکه مات #ارواذنک ن اهن قیالخزا ۴# تسقوشعم
 شنی وخدهاش## نادزب تربعتسداس هح هک #اناد یا سايق نک ناو # اهنرمغ

 داد رھ هدن رک ار قح هکناد # دننادرک حر حو الفا هک ا + ناهن دنک ن وح

 تسا ه دنن وج هک رها ناشد ورد یارب نک ادفناح ۷۶ :ناشی ابلاط ساب اعاد #۶

 ۱ * تسهدن وا هح رک تسهاشداب % تسهدنناب ۱

 ار یل هقلح ندید صو %

 یط ائرا هاا س كمالک وب ردهدش اب یس هضو طز هریک ناو هویلح

 هر والحج هلن تاقیف وتراونا لک هک راصب نه ةرهیاعنو هناصقح کر د هلهجنووب

 .رولوایحاص دوهشو فشک بولوا هب رم یهاهرون نمیص اشا قیاقح

 هدید هلوعموا هیعوا هد شک تیاده رول یایتوت ندینابر قیفوت هک هيهدیډ لوشو"
 .رولوا موزح ن دکمرۈكۍ شر, یرمغ ند هلت لاکشاو هعوتتم ناولا هدیددمر
 ردراشمروس (یهاکءایشالاانرا ےھللا)ءانہاکا سو هيلع ی اعت هلا لص ماعرعش تریضح

 هدنرالعبلق كنادخ ناد م یریصب "هدید هک هدعتسمأت لواغیردو فیخ یدعا

 . ندکعروک ی هبنایر تاشحراونا بوبلوانیجم ندیدم رون لک نالی رو تعبدو
 دفیاخ یو وت ناک هفیلخار لب تفک ی ونشمګ#الثم هلو اروکه دنق يت ورو دورو ع۶

 نون ډک #ئوغو ناشی رپ دش نون وترک یوننم ل نسیلوانس یدتا هیالیل
 قی رط بولوا لاح ناشی رب ندکعشع كنس ح وللا نا سق نالواروهشم هلکعد

 ردندنس هلدیق e ناجا قلم د حولم یررد و نسق یا لنت درآن دلعع
 ج < دس ےک هاش ےک ب دمام عع د ےک ھم ےک و ھت ھا ٠ ج د



 ده
 مچ

 ندتسانفالاس صعن کیا E رشب ءانفا هلبا ناجر" هردح ىلج 7 یه

 قوذو هدوهعم تیفک د االادنا بویعلوا در هرب و و ناحهعاراد بودر ا

 هلفلوا مد محسار هدانف ءاف هدنراکدلک هت رشد دوخادو یدیلاق هدنحا نادحو و

 شک تولوا صالخ ندنرحوفوخ یکرالعاک نالو نس همت ماش هلتناقح دوجو
 هلال اواناالا )تولوت تاج نداوسام نافوط حاوما یک حو هدیفس یردوجو

 یدیلوا ندنس«ممز نیصلخ دابعو ندنس هقرف ( نور ح مهالو مملع فوخال
 مدکی ٭ وش ناقلخ ریکتسدادخیا ٭ دیامرفدلو ناطلس 9 راردبا عرضت وند
 تج زز ناهر او ار ۵۸ شی وخ تجر نک قرغار همه #9 وش ناشنآیوش فطازا

 هک یربدق یا #اعیور هلم ییاجتی # امو ضرا تسروآزاک یا # شد وخ

fg RU se e 

 اود ea تنه وم تسدن مولعم کنار #ارسودرد لاعلحدش ونزا آر رک تسب

 هدشلدنام "یدرد ##امرد ن کر ظذ تجر نوح # تنفص كرز دش تسهناهح

 ۱ نی و ۴ لد دو کهداقتو دیشوت شاف# لکی ار ا هک مدنآ شوخیا## اصن

 نآدب .درکزاب#دوجوجروالبزا دهر 36 ناناپ و دن نار د ا٤ن الوجر دد وش

 تاتفارونایلوا##دنرادایلواز ییانشور 4 دنراک دک نیمزو ناعآ # دوج وم فرط
 دنسزار قحرغ # دندرد نایقا فاصابلوا # دنتط نینعهز هتشذک ناز ۶# دنف>

 لیاقممشمیا 3 نه  مثجژابتسهار رک ناب ارادخ همه ناساردوت ٩ دیسی

 ۱ لحل ادن یخ یک فھکب اکا قاسع حاورا یکشاک هرس سدق ار ال وم 2 مصر

 یدتیلواصالخ ندنرک نافوط 9 ° شک نیغلوا ظوفح هدندنع لر هاش

 وللثم كراناو فهک باا کر دنا لاوس هل الاخ ناسل لاسر ناک هلفةروس وڏ

 دهن نالوا هد هنامز مکتب ولد ردزاو عدنناماک |یدعشرتشعا هدشاس ناخزایلوا
 | ترضح سد ررید یزولوا لو هدهنامز بودنا ییاّوتسوب ی درلو ےھفلا رض اقا

 ردنا یهک ب اخص ا اسب یادعیوننم ۴ هکر ازروب بورپ و باوج هلاّوسلوا االف

 یولهب ٭ یوننم# هدناهج ف هک باحکا قوخ راک ار داو مهفیبیا * ناهخ
 ءایلو |مالک لصاخر د هدنکو کو اوهدکناكنسنامز و نامز نا تشه وت شدی وت

 هدکو کو او هدکنا كنسو ر دلکد لاخنآرب نامزو نوک نداهدضاو نیفرامو ایفصا
 ۵ رضا هدندو ناعذاو لاردا یفاماراررک. تونفّوط هدیکنا يتاو هت زویزول

 نس هکلب وداکد كع دراز عر وک یک هیفخح اورازلنا نعد هلوالرادتفا هکمزوک یزلزا
 نس نمر وک یالوزون نالوا در E هلو روکن رک هل

 دینابر تایل ز اونا دعت تبالصاح هدندرب قيال هکمزوک ی رلنالوا یدعاردکعد

 ) یسابلوا (
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 : نالوایردوهشم هدفرصتدحو ماعهدک دردت ارس هنوسا لاعقاشعحاو رانالوا
الا بو دا لم اح نراداعم لقع هلا هبهلافراعم

 *ییاعم حاورا نالوا هدر چ ند ارابعو ظ

 رردا تومد هقحو ادها هزل لاط ودا حارخا هتازابعو ظافلا نادا یی ہط دس

 دوخابو هدم و تعو یاعدو هاه“ قحن ززیراعدنک ا راهن اجت سا یو نشم *%

 هدن وبر درب | یراق درو ا هنا نژرابایراعن دنرلن د بس ارلداح هدقارغتسااتلاخیرافراع
 برق ماقم قا عح اوراو نارط هات اع اورج ور كملخ ییعب ر دنت ساتم ندا
 یناور حور ہد وکو ردظق تلاح بودبا نالوج ه دنهاکنالوحت (یلدتف یاد م )
 (تولاخا مونلا ) # نیا تسنولا خا مونلاا ربت یوم رردنوک هتیرلت هثب

 اک اردیسعلوا لیصفتەدنرسفت كنس هع رک تبا ( اھتوم نیح سفنالانوتهللا)

 ندنا نکیل # زاد ازوت هک ناّرهب كيل دک یونشم ل رازروم انالوم ترضح ءثب

 <یوننم ۴ نوچ | كاک هنن ران دباهتاچ بسا نعبر هلکه نس ران د ورک دنوک هکیرققوا

 یلعماما تعب ردیاعضو نارددنب هتیرابا كحاورا # زار دد ناشیاپ رب دهن ی
 هک از دچ یوشم ر دا قلعن هنادیایعاعش كح اور اهرزو|یرلف رش لوق كو هللا یر

 ندحاووا ماع رارخ رم هلبس هط ساو هقالعلوادک 1: رارغ رم ناز دشک او شزوو
 علا مو # راب ر زرد شدراهاک ارج زو یون م هکحوربک هنر ان دن ی هقطان سون
 هلو یبماح كن رابلاعاو فرلاکن عد هرونک لاوان شیراتا ناح ندهاکارحو

 لاکراکدرورپ هاکرد لوبقراک دنوادخ ترضح قفاوم را و قداص قشاعیا
 .دانالادنا بويعا لاصفنا هلهجورب جہ ندزاک درک راوج برق تاذلو قارغتسا
 هلبارسوت تودناانع قلا رادناپ و رارقرب هدکلیا تافصوح هدتحتاذ لج
 كرا قح شاک # ار حورنا فهک باخت ا نوح شاک ىوش هک رارروپب

 حوت نشكو ج اب یدرک ظفح ٭ یوننم ل یسور لوا یک فهک ب احکا یلاعتو
 ۱ یدربو تاج بولی نوصم یکم اا هيلع ول شک دوخانویدیدنا طفح کار

 سوهو ندننافوط قلرادس ولات # سوهو یرادس نافوط نزاات د یوم

 مشجو رگ وب ٭ سوکو مشحو ربع نیا یدیهراو ۹6 یونشم و ندنادرک یورج
 زان هعح هکر دهرسسدق اب لوم ترصح یعد یدنلوا صالخ دانالادبا شوک و ۱

 هک راردنا تعاعش نراتلصو هرانفء اف ماعم كنکلاس نالوا هدطسو راس بو دنا

 ۳ ۳ 1 نو 5 ۶ ۱ : 3۹ : 2 8

 . ١إ رولو ا هباشم هزور ندتمج ین دلو ا اضفلا تجر (لردص كل حرن ا) بچومر ۱
 . | هداونغهدنرلبلصامدعهدانف ءاتفب e ندتفیقح كلف لاج تایلص حایص راونا عد
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EY 007 8هوش وا ناسا نو ۳ صد هتفز  

 هدوسآ ناشحور هک یوننم ال ر دک هنوعب یار ےک یرلناح كراهنسک شهرا

 زو 4 یوضم ال ردشلوا تحار و هدوُیآ یادو جاوزا هارلنآ ناش نادیاو

 نس ن رکج هرم مادورکی اور ادا دصو یرفصرب یهلا + یک ر دنا ماد ابیرافص

 یکن نسر REYE مک راقافر ودادرد ار هلج دع یوننم# ۱ اب

 "لاعاو ژالک هنر لندن وان د نخ نیر ډا بذح هلغاوا لداعو هكا دارو لدع |
 رس مدح رون هکنوح یونشم ار هدنا تلادعهدلامعتسا ی دب یاوقو هتلاعف او

 ۱ ن دز سکرک + یوانم # هلو ازارفارتنپ یرو كحابصم اکنه هکنوح ۷ دنزرب

 دطارونم د یلاعرب رز باتفآ عب هروادانف ین رز سکر ۲ك لذ ¥ دنزرب نودرک

 نالوا حایشالاقلاخو حابصالاقلاف راو لیفاربسا حاصالاقلاق ن عیوننم

 هل + راتاو ناز درا تروصرداروهلج د یوم ۴ یک ل یفارسسا لاعتم يادخ
 ۱ یک زاب قرافویللعاف سا ن دین باب قلا رروتک هتروض ماع ندانعم راد یا ورا

 E هل ارسک حاصارواوا كع :د یھ دیار اهظایرلح ابصیعی رد هنسانعم
 الراب :لاقاکردشعلواناسید ه كس هم دقم كی سش یوق مر دچک ج هل هلا

 ۳ لعلاز علاریدقت كاذ انابسح رمعلاو عسل او اننکس لبللالعحو و حابصالاقلاف )

 او زر ناف ایه )اف 3۴ دنک نت ار طتشتم شاه ور هی یونثم ##

 یترب ره#دنبک نتسدازابارنتره د یوننم ار اد ادیقم هنت ییهدرخو هطیسب حاورا

 لاعا٤) هنا ندنج او دزا لبا ووو دنا تاقاکت درز ما قن راداو اکو ورک
  لالچ ترضح ییوبفرارسا فشاک هکر دناروطخ هرتاف رظاخ ردبادلوت لاعفاو

 شعرو ناب قیفراع لاوحا ید هلبا هشت رش تاباوب هرس سدق یوزر نیدلا

 هناهس قح دار ندنتیب # ناشناج نوعب یارعرد هتفر ٭ ع ۶ ینعیرهلوا
 ۳ روو تل راح 7 ةیدح اات ايل تاوطس ییفراعخا وزا لاما

 ر غن نسلاطال I و م یلو
 یناسقاشعس رولوا ناههایرادادو لدع بو دنا دیق هتس رمشب م اد هلنافضو

 تاقیلکت ع اولا هلک هوسات ندنوربحو هوڪڪ ندوح هک راب ره یابد نافراعو

 : تلاحو روئلو اهبرعت یرللامعتسا هللا لدع ی هتد یاوق نولو ارافلکم هلبا هیعرش

 ن غ مر دلالع تایل یود بولواهب اهر هک لغو ا هدلالح تال قارغتسا

 نیفراعبولق هلغلوا جرم هنرلتدحو یک «دلاجج راونا قارشا سب زرولوا |
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 | هتفخ یونثم رارروب ناب اتالوم کهن ردراشلوا صالخ ندلهچو

 ss E EE مهانعچ ی طلو بلا قاف ماف |
 باعحالاو فشكلاو ءاقبلاو ءانقلا قلاحنيب مافن ضع, لاقو مطب نيع نیع

 دا ناف | و کر نا ءانفلا م ار دیشب 2 lb راتسالاه حلاو

 ل روا فراع مالك هصالخ ( نیش ةلباقم هلو و فشک تحت ةويحوهو

 : نط قجایرلءهدد هاند او زادي انروصرانوب هح رک اردکلهد ازآ یچد زمسمانم

 | رهاظو ردراذلوب اهرندنوک دویقو عانو ع راف هدلاعوب هدنفیقحرلدا نکل رووا
 ۱ رد هلعح فرصت یت انکسو تاکرح بوروک ر هم هدیهلا رده دن نرلتطابو

 | ةقیتح نولو ابلاغ یتافغو یلهج كم اوعنکلردکل متم هدنردق د ماع هلج هچرکا

 تلفع هلا قشک ناشاو یدومش ناعا هس هللابفراعردرلٌلوا بج ند هرو ۾

 Ss نداسد لو زدن وکو هڪ کلا قراع # بش زور اس لاوحا زا
 ۱ لو له هدنس هد ییلقت كت علا RET ةجپردإف نوح د یونثم رب

 تردق.دب كب ال اهب و هبا ی قح یت راددنک یخدرانوب یک فهک باقعا یک

 دولباوخ بشز ورو بو دیآ ضاعت ندابند لاوحا بو دیا ےلست هنتدارا تسد
 هدبتاک هح هلغلوا بولسم ندفرصت كنيؤرج لقعو سفن اتطابو ارهاط و
 هر هبهلا تابیلقت ( نجراعباصا نم نیعیصا نی نمول!بلق) بجوهر یک ف تاکرح
 اما رد هجساضتعم هيلز , ۸ تداراو هل زا تبسم هدراقطا و لاعفا و ردرلعبات

 ی یک و میرد تند هو اهکننآ ه یوننم#

 تک ج و شدنج 4 لقزا شیت در دن لعق یوا روک قیا رک

 ناکا هدهاشم یی و بیلعت هدسنج و تاکرجح قعد ردنا سابق نپلک ی اتک لعفو

 هللاد زا.انح ٭ ےظن د ردیاسایق ندفراعدوحو یاعفاو تاک رج لوا ےنچ كن

Eaرد وک امزا ر هللا د + تسراک هج تروصنرا تسدار ام  

 3۶ وک زار ییلکرارس ارو عوک زاژانیصاو دیدن س r نم زج دن ادیع

 ندنلاعكفراعو یلاعتو هناحس قح ٭ دوعآ و فراع لاح نیز هم 6# یونس ¥
 ۱ دس> یهو هعلح## دولر رد یسح باوخ مهارقلخ + یونس ¥ EE هغر ر

 هدنراسفن ییفراعلاوجا سانلاماوع یعم لصاحیدب اق ی :رانآباوخ نالوا ب وسنم

 هلابنیفراع مکیدلباتخ انس او تابس هناسنا یاوخ نوح |قلو اهنو ٤ هک هدهاشم

 هرذ ندلاوحایرلق دلواراتخ ۷! بواسم هد هبهلاتافرصن هضبقمارگ ءایلوانالوا
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 یاوحاهدنرلف دلو | قال م هلې جوا تودیا توعد هب هکم ند هن دمر راوک ذم ےکنوح

 دا واک ههانب تلاسر ترمعح یبم هلج هرزوا یراق دنلوا ےن لعد ری دتا مالعا

 ۴ وباوج نیربیخد سهل فا ابا یک

 اشاح هکمرافک نویلوا لزات هلیایو نیمالیرمح لاک رک یر اور كاهطو زا
 بیذکن ن رادساف مزلرادرکد یرافک هاکاوکو تفک ء هنو دیدنهنا یسبرهدج

 ( یلقامو ك ر كعدوام) بولوا لزان ییحشعلاو "هزوس نوجاتیکبت ن رالاقلیقو
 aS لدربح هدعد ی دلروس رطاخ e مالسلا هيلع ل وسر ترضخ وند

 تبآ ( هللاءاش:نا الا ادغكلذ لعاف یا یشل ناوقتالو) بودنا لوزت هللا خو

 یدلروس نایب و فشک ی رلپاوج كنب روس هدعب یدزویب تارق نس هع رک
 ضایفوقحترضح ناد ممناوج چاقر هدننامز كهاشداب مان سونا قد لصاحل ا
 هدنهاکرذک كرنا رای د عح كردبا قحرکد ندنراذطو تولوا نابوخو تلاط لطم

 ربطة یپاک كز ی عار بو دبا تیعبتهرلنوب وید ےقح بلاطیخ ادب هلغلوا ناباع یعاررب
 ی دش بور و قطن هبلک یلاعت قح سیراب دت !برض هلغمام لوا كفنم ندر قع ید

 هراغر,بولوا هناور هّم> هاز سپ یدلبا نایب لاح هل عج ص نانز وید مقح بلاط
 باوخل زوةظزوبجو | بولیق طاسم شیاسا مون هرانا یلاعتو كلراتقح زاندرک

 ناطق هللا رحاب هرکضرالب ههنندنحورع لناسیعترمضحو رایدلوا هدتحارتساو
 هدقدزافحن نس هکس سونایق دبوراوهرهشن وعا قلا كما امام نادرا | بولوا

 هنروضح یکلم كره ش لوا هرخالاب بوللوا ذخااضهلع وند نس شل وب مکن س

 ههراغم یرلف دلوا قا تولوا ناز قلخ ندنلاح كرلنوب هل ابو رایدروشک |

 هرکص ندک درب و ربخ ندلاوحا بوراو هشناوخا هجم دقم اهل هدنرلکداک
 نیرکنمهعب هدنرخآ بو دنا ضبق نیراحور كنس هلج یلاعتو هلا قح
 داره یییصفت یدلیایربک تیارب هسان هماعو مارا هلبارلنوب یعوق نالوا
 فراع فهک باما هدیناشاق تالبو اتو هنلوا تعحا مع هر اوت بتک هدقدالوا
 هیداراتاکرحو ساسح ا هاب د لاغتشا یرلتلواهللابفراع لاع قلخر دایلو ان الوا هللا

 رددوقر ندهللاوسام هللاءایلوا هکنآلاح راردنا نط ظاسا هلفلوایرلیع حاتفناو
 نوع اراهلعا یک اکو ندبا بیاقت رغ توت ءاک یرانا ناغتو مرام قح
 اف یرلسفن یاوف كراناو ردبا لیوحت هتهج هینامج لغاوشو عبط یاضتقم
 .لاعشاتاذو نییلاتاذ مهیاعنو ) 4 |وق یناطعنیا لاق ردبا تمزالم هراناهدنرلذدب

 ماه و ت کم ممم ضس مسن مس جهت دیس تفت چت عمم ممم ا لص س س م ام ما فم ل ج ا

 ) ییەبضام )
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 بم مه مجرم رس تب

 تلک عد رادع درد هنسانعم هتعرلرضعب و هک انرایضعب و رلشع دردفهک ءانف

 كع د یدنا شعاطسب هدنیکشادوخ ابو هنس وق هراغم نب رلکسرد فهکب ادا

 بودیا لاسراییاعتقح یالسلا هیلعلیربج هک ندروطسعهدیدنق رم" رسفترولوا
 هناوصهرکرب و هنغاص هرکربهدلب نوعا كماتا لکا ضرا مول كفهک باما

 ردن راباک یس رکس زد ر فن ید فهکباصصا ۵ .هحبو هللا مرک ىلع ماماویدرر دنود

 انیلذکمو  اضهلک ردشلوالقنهدیضاقرتسفت هکر درنو یرلیماساورا مرو ول د

 باحا شون ذاشو شوتریدو شولو كللانیع باعكا الوه اشیلژمو
 يهتيندم یساوریمطق مهبلک ےساو مهقفاو یذلا یراعباسلاو مهربشتسپ ناکوهراسب
 (یرولاسبلا لاق) هکر اشقبا لقن ندیروب اسب هدنس هبشاح ىلج یدعسو سوسفا
 برهلاو بلطلا حصي فهكلا باكا هاا نا ) امهنعهللا ىضر سابع نیا نع

 عضوتو بتکی لذطلا ءاكبلو رانلا طسو یناهبیرب و ةة رح ی بتکب قي رح اءافطاو
 طسو ىف بوصنم بشخ ىلع عفرتو ساطرقلا ىلع بتكب ثرحلاو دهملا ف هست
 دشت نیطالساا لع لوخدلاو اجل او قخلاو عادصلاو هل یمحلو ناب رضالو عرزا
 رعلا قن بوكر او لالا طفطویرسسلاذنلا لعدشت ةدالولارمسعلو نيلاذخقلا ىلع

 رس هت راٹمزاب هرشک لاوق اهدنس هباکح كفهکن اعصار ا وت ایر ا (لتقلا ن م ةا لاو
 یس هفاط شد رق هکر ونلوا تیاورند هنعهللا یضر سابع نا هکر درو ط دم هدٹیللا وبا

 دوساو فلخ ن هيماوماشهنب لهجوناو لیاو نر صاعو هربغمنیدیلو بولواعچ

 زایدردنوک هدیرایدوهب برای رد هنسکر فن شد هک یشیرق ر اکا مان بلطلادبعنی
 ردد حڅ یعسا ژدراو هتسکرب بورداس یتلاوحا كمالساا هبلعءان تلاسرنرضح و

 ادخ نمکج رلي دید ردیازرصفیب ییدنک, نکلرد ےتیو ربقفو ردبش رق ودنکو
 یخ درانوب نکیا شلوا عج هیربرب یسهلج هد هن دم هلغلو ایر ارب نب راددوهب
 نککیدد سس وسشا کرل ددد دوها ءالع نالواهد هز لم رل دلنا مالعایلاوحا تولک

 هدناروتوردشلو یخ د ع نامزور دمج وا توعبمقداصینرب قوص وم هل افاصو
 كلاث لاؤس بورپ و اوج ندنسکنارک انکیدنا لاوسیشحوااک !اماردروطسم
 هایسعیرانار یسااعدوهب ورلد دردریمغبقداصهسردنا ضب وفت هعحیاوح |

 مکیدیاوب یدساّو عز كايعالم عب ارزرلیدد یدلب كدلبا لاوس ندیاذکلا
 باتا یرب كرالاّوس سپ هلوا شایالعت ندب اذکل|ةلیسم اشاح هاش تلاسر ترضح

 نالک لو !یرلیدوهپ هن دھو یدیاح ور ثلالاّوسو نینرفلاوذ یناث لاوسو فهک
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 یوکلم حوریج د حاورا بوبلب ایلج هلیلاجو نسحو قلخرورسلاور وتلا نیب نوکلآا

 هداسجا یاورا سدقنو رابح نکیآ رشبنسم هلیتوربج ناجو رورسم هللا
 لاجو یتوکلمحور عاسنو بجح هما داسجا باح او بودا را هللا لوخد
 ماعشسا ید هدحاشا یداعم تاحقل حاورا نکل یدلبا ضبقنم ندنسانوربج

 ناب رازاورون لاب رس بوردنبا جارعم هتوکلمنیناسب و جارخا ندحابشابشرهم
 هنب رزواحاورا یادهاشمناوالحو تایصذاذل مح هکیدلبالابسا هنرزواحاورا

 ندایند رک حاورا لوشسپ یدلیادیدشت ن راتیغر هنتهدخو تب رقیدنکو دیدج |ا
 حاورا یلاعت قح هشب ربا یرالجا تفو هدننیح یرلجورخ هقحروضحو توکلم
 قاییرس صعب هدناها لاعسیردناكلاسما هدندنع هل ام وئدوخأ وتوه نهر ول نح

 دععت نينموملا حاورانا) ما ص لات وردنالاسرا هترلتدب نیک د هام لج ا اوران الف |

 (نذوی لةراهطلالع ےن م( نمو دو ابا هل نذ اةراهط ىلع مان نخ شر علا تح ىلا لب
 فیطلح ور سفن تایح ورد هلی فیطلر ولر ییبط سفن تایح هکر رر وہ یزتست لھ سو
 تلاحماوع نیب رهاط هد د انس الا هرسسدق اال وم ترضح سنرد هل اهللارک ذ

 ناحارتسا بحوم یناعهج ساوح لیطعت بو دن انیعضاعاندایند تافرخ نه هدم و |

 دازآو عراف ندناو نیا لابخو نازودوس مت هلغلواندب یاوق شیاسا هنسومونو |
 نداوسام قیالعوراکفا بولواریسم هدمون تلاح قحا هماوع ماسجا قوا

 # هباونخب دوب نبا فراملاح 46 یوننم ¥ نکلوزلوا نکعاهر هدیرادیب تقو
 .تفک  یونثم $ هک ارز رادرویب وبدرولوا هلبوب مه جد باوخمت فراعلاح
 راکنایعب هبا ترفنندن وب مکیدروج لاعتو هراخسقح # م ھن ز دوفر مهدزبا

 هدفهک ءروس عب هعدرولوا هلهح و ه قلوا لرم مهو مان مه هنسسکرب هک هلی

 (اظاق ا یهبسصو) هکر رروبب ہدندیح مالکی اعتو كلرابتقح هدنفح فهک باخا
 قلوا هنعوحم كراثلوا باطخ لباتدوخابو همالسلا هيلع معرف ترضحباطخ |

 زکر وت اهداراغم هک باحابولوارضاحهدرمصعلوا نس رک ادارفنالا لعهرزوا

 دوقر هو در ناصر ادیب و ظا |یرانا نس ندنرلبلقت تاکو نوبعحاتفنا دن روک

 زو (لاعشلا تاذو نییلاتاذ ےھباقنو )رلیدیا هدیاوخ فهک بادکا هکنا لاح |
 دن رابناجلوصو هنن رل اج عاص هلا زعردق د نوح ا كما | لک | ضرا ینا داو لنا |ا

 لاح(دیصولاب هیعارذ طساب ےھبلکو ) كدردبا لی وکو ف سصت ەدنلاے یرلەدفر |
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 ندیارکف هدلاسراهنادبا ین همانسوفن نیحدعب انیح نیک د هنلاجا ءافیتساو تالاح
 | هناهسقح ردراو تلالد هنجر لومشو تمکحو تر دق لاک ك الان نح نوجا موق
 ولدردیع رغ ردبجور نانو ادا مم هل !سفن بورویب (سفنالاینوت هللا ) یلاعتو
 ردب رغح ورو یرمغسفنرایضعب و ردحور یرلک دید سفن رلیضعب هدقدنلو|لاوس
 تایح سفت هن رب هکر دراو سفن يکنا نوح اناسنارب ره هک هلوامولعمیدع اراشع د
 سفنوبو دنا تقراقم ندن د توملادنع رکر دلو اتایح سفن ر رد ربیع سفت هد ر و

 هده ون نیح هکر دلوا ريع سفنو زالوا سفتمبولوالئاز هللاوز لتابح سه یاسا
 یسامسم لجا هک كسذنلوش س رولو| سفنتم مان مونلادعب بو دنا تقراقم ندعان

 هنبدسج یسفن كنایم“! را یساعسلجاو زاخو ادر هنندسح هروب رم سفن هشپ ربا
 ندقعلوا در هد هطظع تلا حره مونلادعب نیکد هلتفو یساع-لحا یحو رولوادر

 حور بودا حج ورخ سفن موللادنعر دراو حورو سفن هدناسنارلیضعب و زالوایلاخ
 سفن كدلاک رپ ره هکر ارروبب امهنع هللایضر سابع نب هللادبعو راشع د رولاق قاب
 یراکتقاعو هیلبا ريع یدیوكي هقدلواهدندب هکر دلوا سفن سي ر دراو یورو
 راتخا هلکنا یشماراوبو دیا تکر ح هلکنا یتاسن ادیلاک هکر دلواحورو هیلبا هشو دنا

 ةسلواعاندیلاک ہک هاکرهو ردا مضهولک !هلکناییادخوررب و بولا هلکنا یسفنوراب
 اعم حورو سفن تولادنعو روئلوادر هند هدقدلوارادب بولواادج ندندب سفن
 سحكعامونلادنعاذهیلعءان ززز الو ادر هندب مايقل|عوب لا بو دنا تقر اقم ن دندب

 اهارونلوا در یربیعو لقع هظةيلادنع بولوا لطاب ی ییعو لةعو قاب قکرحو
 ههجو هللا مرکب لاط ین انب یلعمامترضحورولو | لوز هم ج د ندنسیکیا توادنع
 ییا ؤرورولاققاب هدندب یعاعش بودنا حورخ نددسج حور مونلادنع هکر رروی*
 حور هددحاونآ هظط نم عرسا هساواناظم ندمون مکناش و رروک هلحوروب

 هللاءاشامیلا بولو |یتالم هنن رب رب هدما نو رداتدوع ه دسح

 حاورا یاعتقح هسنلواهدارا یعوجر هنداسجا كحاورا مکناشو راردبا فراعت
 زرولواعجار هنداسجایحردبالاسراییایحا حاورا بودیا لاسم | هدندنع یاوما
 دشارفیلا دحایوااذا ) مالسلا هیلع هللالوسر لاق هنعهللایضر ةرب رهیبانع
 تعضو یی ركعهابلوشس من هيلع هقلحامیردیال هناق هرازاهلخادب هشارف صفذیلف

 هب ظفح اک اهظفحاف اهناسرا ناو اهجراف یسفن تکسمانا هعفرا كب و ینج
 تایزا قناوایدآوف * هددو قداب هلن اراادردیرغب و قداصقشاعیا ( نیطاصلا

 لبق یاورا) یلاعنو هنا" قح هکر لشمر ود ه دنر سافت كاا تناوب قیقح
 ےس تس سس ےس سس س ای ی ساسی
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 تناامو)ردعحارهب ودنکق جا لالضییافع هل قهدتلاالص هللا لوبق مدع هک هتک

 لعیاعا هتبلاو هتلاییعب نسلکدلیکو هن رزوا ران نس میدی ( لیکو مک

 هل (ع الب | اکسزپ دما نسلکدرومأم هلا لیمح هنر رزوا تلخ اوره هرس

 ا وعوهادروتک هنری هقحوها یه ما بولا تامر علب دنس كانا سا
 راستخاكرانا قلوادعستسم هلاناعا بودبالوبق یهللا باتک ماکحاو لوسر

 1 كف یشرطاخ كنسندنز دامقنا مدع ك هرفکو نیک شم بول دردضوفم هن رلد وج

 نیرارطاخ تیلست كلذک هللا هع رک تیاو و رروبب تیلست ويد نوساوا نوزع
 بولو | ندنتر دق لاک ك الاعت و رات ىح تلالضو تنا دهافیقح بورود تب وقت

 ردرلم اسم هم ولو توم ید تلالضو هب هظع و تایح تاده ارز رذلک دندب رمع

 تیادهیک ی نی دلوالصاح هلیسع |قلخ ك هناشلج یلاعت قح هظش و تابحسب

 سا ید هو هللاتومو رولوا لصاح هلب اناج” تیانعو قیفوت دبال ید
 هلیس هباضترا تبشم نکلرولوالصاح هلب !یتداراكتحید تلالص یک ینیدلوا
 رواوا فقاو هردق رس هلوا فراع هلاقح فطا ه هقرقد و مکره سد ردلکد

 رک اشوریاص بولوا ناسآو نیهبئاصم نالواعقاو « هرالماک نالواردقرس فراعو
 یردقرس هنااا لک | هلع نان اکرعف ترضح یلاعتو كرابتقح سد رولوا

 بلف نوح راق دلوارمهم هدنرارفک بوبع الوصف یتوعد یاد رام نودنافشک

 اتوم نیح سفن الا نوت هللا) یلاعت هللا ل اقاکیدروس هلازا یز ح نالوا هدنرلق رش
 هکر اددروب بوئلوا هدارا داسحا توم هلبا امتومنیح ( اهمانمیف تع ۸ یلاو
 ندنادبا نعلعتو فرصت كسوف لحال ءاضقناو لكلا ءانف دنع یلاعتو هنا“ قح

 نیح هسرولوا انطابو ارهاط یسقنا صقو ردا صمق ندنادىا یسفنا هلک تا مطق |

 نالوا تافوتم مولا دنعو ردمو تلاح هسزالوا انطاب بولوا ار هاظ رک او ردنوم

 قحو ( تول اامملع یضق قتلا كسوف )ردسفنا نالوا هفصتم هلا ر یعو لععسفنا

 مونلادعب بو دب الاس مایا ردشایااضق یوم هک هنن رزو | كسفنا ل وش یلاعتو هنا
 در هلند هظوعبلادنع ی هعان سفن نایعلوااضق تومو یرخالالسر و رعادر هدب

 ردشملوارب دقت نوح | سفن لوا هک نیکد هنامس ل جاا( یم لج ایا )ر دیا لاس راو

 هدن وم نیح و افت تک نوا 0و (نورکفتموقآتانل كلذ نا)

 اف هلیس هلاز !كنآ ما تودنااسما یسومتیاعتقحو هدنسفوت ندنادنا ۾ اکا

 ۳ د و ندنف عمو تن توات تداعسو هدنسلاق قاب بویلوا |

 ( تالاح ر



 تب
 تاحرندتظوروک ب شردعاط دنا نددنویو شبو>و عادوندنزرفونز روک |

Eروک بش ردتمایفزورمخص"ییاهسب و تمادنو هلاءروک بش ی ری«  

 ن ردیعا لدهنماکنه (رونفلاف نه تعب هللانا ) ی دو كمك ندرو عراد

 سالا بجو مر هک لبارکفتو لقعت لو اندرلک روک بش بولوا بش زور قشاعیا
 زدزورون كلام بش مرجال هح عفو (اوهشااوتاماذاف) دو ردبش ك ايح زور ماب |

 لیللاب ءاکب نمولالیقاک ) رولوانادنخ هدنامزور نان رک هدنایح تلفغبش یدعا

 نانعمه یربع رک *# یور نایصعرد هتسوب وت هک یا تب »۴# (را ملا ماسب

 ۶ یور نادنخوتو دن رک نارکید # ره تقوا نتسب ز دیا كب  یود نامدن
 | نیا خزودزا ناوربش # دنا هداد ییاشن شوخربلد یوکز ا ناوربش هر عش
 || شناور بش # دنور یم ناز ر كشا نا وک كسا ناور بش ## دنا هدازآ تشرد

 ] دنا هتفکوم بشبات ناره زوررد ناوربش # دنا هداز نعمود ناره ز دوخ

 ۱ وهزا شره یدبع تب ناور بش ۶# دنا هداتساوهرهب زا زورن ا بشرهز ات

 دندماابندبات دوخ ناور بش # دناهداب نبهعرجز | قوش تسمرسمرجال 9 دنونشپ
 نیکو هقوش با رشهدرد ایقاسال دناهداتس رفن لانو ج صاج وهیوس##وه مشزا

 مجرب تبشباوخ ¥ دناهداتفاقشع تسهرس بش مین بشهار ¥ ناوریش

 یطاشمروب # دناهدادردو |ناحردوهقشعیاالصان#ن اور بش نادنا هتسب قشاع

 مولعمیدع ۱۴ دناهداز او هداسور بشناتسمرس هکناز 3 وشهدازاوشهداساماسح

 | تاسا ون هرس سدق یمور ندلا لالج ترضح یویق رارسا فش اک هکهلوا
 دشابنییافار وت نوح 3 مدقرد دشار ماد نارازرهرک د تس ۴# هدنفایس لر هشت رم

 تلالض رک او ِتبادهرک | هلغلوا ردقو اضقرس فراع بوروب ود # مج

 ردرلشمروب تراش | ی هللا ةر دقو تلالد هنغی دلو اهدننردقدب لر الاعتو هلاک“ قح

 بؤروب هدهاشم ن رلتاوغو تلالض لاک ل راک رنشم لسو هیلع هل لص ماعرف کش

 رذکی وب ره هلفلواراتفرک هنابصعو ارش ةكبشماد هلا هبناطپشو سفت تآافلا

 هع هانتلاسرترضح یراتغلاحم نالوا هدمالسالوبف بولوارصم هدنرادانعو

 هللا یلص مرک !بییح قلطهرداقو قح ترضح هلک روک ظع مما ههللاتاولبه
 | دج ا نعي ( قاب سانلل باکلاكيلع انلرناانا) بوروس تیلست یلسو هيلعییاعت

 | اسبتلم ییطعنافرفو مرکب اک نالوا زی رع مالک هلبارهاشو ثمظعزپ مالسلا هيلع
 | یدنهانخ) دلبالازناوخو هت رزوا كنس نوع |ییادهوفانم كساتمیجقطاب

 | یدتهم هلک |لوبق یتتوعد كنسو نا لا ظع باتک هک هنسک ل وش سپ (هسفنلف ۱
»ِ 



 فوخ نا هز نددزدنالوأ ےل لوا ۴ مدزدنازا یع دو یک دک ی وشم هلوا

 هرسسسد9 دلو ناطلس قباس فب رش تس وب زلوارطخو فوخ یتعی رواوا عب و
 نس یالومویدیس یهلا ٭ ار حاورا نت مادزا یشره یونٹ رار دردکن
 نناهریم € یوننم۴# یاورا نددت ماد هکر ه هک نسهاشداپ قلطم رداق لوش
 شوقن ندناهزا حاولا نعي نسرراز وق یجاولاو نسرزاتروق *# ار حاواا نکی
 تارطق كن رب ره ہک ر دنردق بج ( عظعلا هل نا ) نسردا كح یرطاوخ

 ۱ حاورا نکشلوا ڪات هي ورا هدخاورارګ یوھفو نونف عاوناو مواع یانصا

 هح قالخاو یوئفو عدانصو موهفهو مولعم تكسکر ه هدق دنا را در هنادنا

 لهحكلهاح و هلهاح یلکكلاعس ودنا تعجر هد رت دن ودنک هس اهن رھ یس هتسو

 بشره حاورا دنهر ی یوننم# نکحو تردق یهزرع ااطخ بیراو هلاع
 سن عد ررولوب اهرو صالخ ندا صفو حاورا ده ره ۴# سقف ن

 یاویح حور هدموت تلاح بو دلا تقرافم ندندب ناور ح ور یرلکدید هقطان
 رهو یک اح كنسکره *# سک موکحتو مک احین ناغنراف ٤ یونشم م رولاق هدندب
 تفرافمندندب هدم و تلاح هقطان سف قعد ردزهداز او عراف بوتلو |یوکع ك نسک

 | ندفلوا موکحو کاج بودا لصاح درج ع ون هلک | عطق هجو نم یتقلعت بو دنا

 یک كن رب ندماکح# نابنآدنزربضعب نادنزز بش هکیونثما الثمرولوا ةدازا
 نادنز هدمون تلاح هللا هک ناینادنز نالوا سوبح هدنادنز تولوا موکح هلا

 هنطاس 8۶ نابناطاس رب تلود ز بش هع یوم ۴ رار ندنادنز سبحو
 مدع هلهجورب ردرربشب ندتموکحو تلود هلا هه یخ درلک اح نالوا بوسام
 مت هدموکحترک او E # ناتزودوس هد دناو عی دچ یوننم ۴ هکر وعش

 هنو # نالفنآو نالفنبالابخ ین ی ونثم ۴ ردراو یسهشی دنا نازو دوس هنو
 لایخو نا زو دوسهشی دنا دوخهداب ور ردراو یلایخو رکف كنالف لواهنو كنالفوب

 حوریراذرش داره كل هرس سدقان الومترمض> هسروند رديه وب نالفو نالف
 هکنا هن ردناب زو دوسو یلایخو هش دنا نالوا ضراع هدلاع یچیدلوا هدند كناور

 تحاررک ا ادکر کاو یاب رک | هدنن اذ دح هلوا یس هبیسکر وص نالوا هدااثم ملاع

 رش ر دک درولاق ندروعشیادسجبولوافرطرب دم ون تلاحتجز رکاو

 دنرادن # شومارف ن دروخیدآ تسدرک: * شوماخ یابرد نیا هک لفاغوشم
 بش لباق منسیا هآ # روک بشزا تسفوخ هک اریاسک + روزو رزر یداعا

 بش ردش رغ هدک اخر زویفرف ندک اپ ناج كندب روک بش نسبمرولبب رد هنروک

 ( روک )

 ست جن
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 یا اورطال مدآ ین د د تولق لع نوموح یطاشلانا الول ) مالساا هيلع لاق اک هلی |

 دارم ندرهراتسو طن كلءاک دش رم داره ندنهلآ دوخاب و (تاوجسلا توکلم |

 نددزدو یوردترارح كيلاطد رم دارمندهدیزوسو ییایر تایذجراونا عماول
 سپ بولوا تعیبطیاضتقمو هب رشب ماکحا دارم ندنلطو یوسامراکفا دارم
 هرب را هلا نورد تیمرک بلاط د رم هکر ولوا اعور هله جو ول عد هجر دعت و

 الجب تاوطس عطاوس عماول هدیلاطلد ندنفیطلقطاو فب رش هجوت بوراو
 بوپمراو هنیکع ماقمزونھ بلاط نکل ردنآروهظیاجرتایذج "هرارشو ینا

 ثیح نم نذلحا ینیدلوا یرادتقا هکمکب لکوکه لغمالواهدنس هبت رم ناجرربج

 د ص بودا قلز ارد تسد هج اه اوساه کفر .ناهک ات ند هناسهن رطاوخ رعش ال

 تاعل نالوا لعتشم ندیناصس قشعو یناجر ؛هبذج هدکد روشود هنرنک یلاط
 یدتبمبلاطو ر دیارطاخ ا شوشم هل | هیناسفن تارودک بولوایشوب وركنئاحور |
 بلق ءاع" نو دامو یوسامراکفا هک دید مهراو دنلاحلکوکب ودنارطاوخ عفد ||

 رولوا باج شو تاه » هتفیقح سعسیایضنالوا هعلاط هبلاط لدنیمز نددشع

 ندلماک دشمانارحا بوبلو ارارق وب هدهجوتارب زراربد لاح بحاصهد هبت رول هدب ره
 لب لاحوب نامز هجن بوشو د هتک و رک لال ایف بولو ارونمیبلق"هناخ هدقدنلو ارظن
 الصتم هل !یناوخ او ارقفنالواانف لها هکر دمز ال هبلاطهدلاحوب یدع ار ولو | ناخ || ١
 هدنغاجواو هیمردنوس یهللا ةع رو نالوا لعتشم هدلکوک بویلوایاخ ندی

 لذب هکعا حارخا ن دنبلق یراکفا دزدو ییاوسامرابو هیعا كسک | قشعشنآ

 جد اب رو دیا تلرع ندینجا هقدلوا نکعو هل دا دادا ندرس و تمه

 ید ندنلایع لهاو ندش دلاو هرکصن دقدنوا لاح لها یلاوخاو هيلا ن دلالخ

 نو هلوب نا زمانفلها ی د لوا بولوارقتسم ه دنملفادخ تبحر ون قح هیلیاتس
 بو ذحمكلاسو یونعع قوسک و فوسخو دجاو هل ادجو هدر جاقرب هدالابللیصمت
 كلاس هک ردررقم یخ دوب اماردشهلوارک ذ هدرالحم یییدتلوا ناس كلاس بوذحو
 ره بولا لاق یدوجو كراکفاو یوسام هلوقمو هسرولوا شک هللا هلزا تداعس

 مدردو فبح هسا |لکدردعم هللزا نداعس ها رولوابلاغ هر ,هژلجخ هللا یر و لاخ

 #3مدقرددشاب ماد نارارهرک 4 یونشم رارروب دو

 دشابن ییامایوت نوج < یوم هسرولوا یخد ماد نارارهرک |هدمدقرب یهلا
 لاو مڃ نسق قیفر كتبادهو تیانعو نسالوا هامز نس هکنوج + مت یه
 میقم هلمزب كرلتبانع كنس نوچ # ےقمامابدوب تنانانعنوچ هیون 9 ردفوب
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 | ماهدوبآلواهنو ETE تاک یل زا وام هک 1

 | نکودزو ەل ¥ دوصعفهلوت اى دآ نلیب ۶۴ یناصو دهن ن ناه وب وا

 قهدلو وب قشاعیالک یهلا یک رف دلو هلو * یمهاشرمس ندنلراو,/ 1

 رانا هسع اتراغ ساوسو سواسوو هسالواعباض هددودتورابنار خد لاا تاب وخ د
 : مفت یاو سي یدرولوالامالام هلن اافصو ق دص ۳ او قودر,لد
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 حب سورس س : یو هوس م رس حس

 دقو 6 آد ناق یی روت یاد وب دا وب نفطلكفح # دوعم لۇق لوا

  ندنالو ¥ ناشفا ارهوک هلو !تحومکاتس یک ۴# نت وا یاعكنخومأب ردوب 3۶ س ۱

 أ ٭ .دمرب ا تام هو "|قح یا یز, ندا زادوا ۶ نامرد ةدردرآ هم ت

 قساعیایدعا د * نیولت همرتسوک هل ازلاددرت نک هناح رب و نس دن ریس كر

 | لوک دا مطهر , ل4 ع هاو عياض بولوالخا دهنادامویفاموب هزابناربقداص |

 نالو هلباصواخ نوک هسپ ردررقع نقلوا زرا الو ادال ةو ٭ هلک ارولوا

 ا + یوننم هک و ایناز لایت اد را

 ید یدارصصشقآ* ۱

e ۱۱ اب ی  

ِ ۲ 

 ذی یعب یدکحو یدلبالوبفیآ لکو هوس نالوادعتسف هثهآشت الواو |
 ِِت تاعا هعفد ها هدلکوک ندرس ربظد ریه و دنا هک لدرپ aI هک انقح ۱

 م نازوزف ندناد رع باق بولوا ادب وهنا هذحرونهعشعشو نادر قشعشن آ |

 ۳۹ 9 < یو نم دزدرهدنلطنکل 7 ناپید د یکی تالاب و یدلوا

 | یوتن روقییفمراپ ینا هرزوارزهراتسلوا ¥ ناکراتسارب تشاکنا دہن
 یردا افطا یراهرارش نالوا سوهراتس لوار ر##تس كناز ناکراتنا دشک ی |

 | كلفزا یغارح دزورفن هک ا یونشم رد هنسانعمرر دنم وس هدلح هل وقوة

 ]ندا کدام توان كمن رش تس وب هیمل هلعش عارحرب ندکلفک ات 4

 .ق.شاع دارم ندهدب زوسو بولوا تعاطزاونا دارع ندناکراتسو تعاط دا رج

 ۱ ou اط شو س واسو دار نددزدو تبناسفن دارع ندنلطو یبلق كنهتخوس

 هرهازو هرها ةعمالراونا عاونال شو هراتسندنادابعو تاعاط هکر دو انعم لصاح |

 ند هیناسفن تارودک نکل یدلوادعتسمهراونا شزرویتد دبام ٌهنخوسلد بولقا |

 ۹ اد یلهتشمر اونا بو دا هس و تورم ناش چو نرو دحام اوا ناھن دز هر
 | تشدنک هسرولوا زاهعشعش ییاحور. عارحرب ا ارب ز یدللقااتطا |

 تیافرفاوتا ِِ نالوا :دیلف ا یک یکیدتساو دیلک هروهط ۍئابخو ت تنابخ
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 میسرزب فلاح و قونى اک خر تا صف تاعاط رادان نیوشا

 وابا رد دردآ شومهثرک + یوم ۷# لوا و ا5 قیقل ادنعو رولاق ناروصو

 لچ لاعامدنک هک یونثم ال یدیایلوا شومریصرح هد نمرابنا مز رک ۴ تسام
 وزب ند هنس قرق نعي ردهدنف یمدنک كرالع یرادقم لیپقرق سب ٭ تسا هلاس
 مواعم یدلوا هج هدنرابنالدوجو قآرعوژاناو یراوناوقاوذ !تتادابعکاکیدلبا

۳ 

 ٭ رج هروزرهقایلص هزب رب ر یون 9۶ رادشتک هنتراخناطیشو سفن هکیدلوا
 # امرابنان رد دان ی عج یونس و نون :یفدص لزوکر هقافو وقافو اوز از
 هدر اوالومرک #كزاع هلکا ی دنس یدع |لک من ¥ رلواعجەد نهرابنامزوب

 سا + ناعاناکرا هب وب اق نوا لکد# ناسم كمردنود هب هلیق نشط ۶# كژانره

 عرش تداع رهاط ناته + یزانن هدلدرواب دیشدا نا 3 یزاع لونا نجام

 تع ریش ۴# لماک هدلو هنالوا هج وت # ندنشاكلوةررتوكن جار < + ندنساا

 نطرشو ناکرا كولا # هسکو دلیق نزاع لیسجرک | ۴ لپاق یا رعوط یلها

 + لناهج هاشلوا ردیشوک ز وک هک ٭ كناوز حور لوا نرکو اكلزاع * هسک د روک
 کوا ناحهولص *یدع !لیققالوقاک هلاك ونا *#* یدع الت نکر رد هن یطرش رده"

 * لاج لوا هلن زوک ن اج نسهروک # دچاشم هلوا | هکنابیلاجج +۴ دسره ھلوارتوک

 ندیورب ات ٭ ر دعحر ون مه ai س هلس 4۶ یلاصو كناج یتغلر او هب وب

 كنس + یلاحو لاق ردلوانروک هدلوبو *# یلاجردلوا نروک هلکو نا *#ردقرورب

 و اندی ی دشو د یسبعوج یدیارونوا#«ندنک و دشو د لقیصم كاك وک
 ۱ ¥ نساك دق افزونههدل مو ك دنا هب دوا كنق وشر ونوال دناص نس یا نکی :

 هکناح ییاج # للصم هنیلاج یدلواناحوح + نسلکد ی ارد ین لک

 ‰ كونادخ نب رس هب وط ینکرره هک ۷# كونا قناکر ا رتساندناسب ۴# لکت یدلیق

 هدنعرف ه 9 یعرفو لصا كزاع ردشلوا هج # یعرشماکحا ممسژرمس نسهروک
 لوا هلک ول نسرروک 3 .كعرف یسروتلبا هنیلصا وا ص # كعر شم تورو

 # رانا وا دعرف بویق یلص الو | سپ # ندمخرو شعاوترپ نسرواب *# نسیزوآ |

 ینوکو د هنیلاصو # نسایلف هدلوب هکتوطیا س # راتلاتدلون نیوزآردرالوا
 كکولنس هک #3 یناهنرس هکناج هن روک + یاھج یکیاہک ودر انسانا نسایما

 نس كسلک هلیفلراو رک |# ندکزودنک نسرسپالوباتف # ندکز وا هجیاموب
 ندرالوا #رلتل وب یاهلاوب هدلز موا ناناج ینافاب نسس یناق یلاصو ٭ ناجیا

 ٭ رلندکر سک اکا هلک و لا ٭رلن دبا ق عین رمف3 د وجو ##رانلبف ی واب ن زو دنک
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 و ۳ هدد يڪ مالک امتنا قحارز تیثعو قصوت

 تست سس سس سس

  E ERRد كهل نالواهدنس ۳ ۱

 ها ق-رک ذ هدنولص هنسک نالوا هرزوا تلقخ هدلاح عیجسپ ردیع رحم یرهاظ

 تا (نواوشناماو ات تحیراکس متناوتواصلاوب رقئالو)رولوا شو اعاق هلهجو هل

 ی هفاط نالواب رقهتواص هدلاحیرلف دلوایراکس هح رکی وز ببس كنس هع رک

 e یشر ندتارکسف هدلاحرهاظرک ر دراو ةت هڪ ن نکلردیهن

 رواس نک وداتعارق 94 کردو و و نلعع تن وا نداند

 E روا ط وی دماکدزولضتلرات زدنسیا لاوس .رولب نوو
 "فااواعا درک( ۰ 2 :ولصلااعا)إسو هیلعهنلا یلص لاقاکرد نکس ٣و عضاوت

 تیآ (کنناو ءشعفلا نع یهنت ءولصلا نا) یدو رلش مرو قیقحورصح هلن امال
 ود( ادعب الاهرل نمهدزت لرکتلاو ءاشعا | نعول ص هن لنم) هجوم یس هع رک

 ی فن رش ثیدحرب بود ات راشا هننکی دم |عنم نداشخ هیلا لفاغ ةول ص بور و
 نایرویبدا رم هلکنو س ( بصالاو بعتلا هتولص نم هطخ ع اق نم 6 ) هکر وروب

 تلفغ یدها (اهنملفعام ال اهن ولص نم درعلل سال)مالساا لعل قاکور دلفاف ص

 وا صو موصر د| تاحانم هنر علا یر هدنیواصدوخ للصم: او !تاجانمالک نالوا هلا

 تیدحوهدک احح رش یتاردنگسا هلا ءاطع نا رده ون خدتادابعمیجو محو

 هولصال ءاض واذا نمولانآتندح) یکملا بلاظ لال اق کر درلشمرودار ,ایقیرش

 تالا لع لوخدلل بهات هنال هنماووخ ضرالاراطة الا ىف نیطاشلا هنع تدعاش

 رابطا ههحاوو هبلارظن ال قدارسهش و هن برضو سالبا ةو بچ رک« اذاو
 تاللا لوتبف هلا نم ریک |هبلق ین سبلاذاف هبلقیف تاللا علطا یک !هنل.لاقاذاف ههجون

 هل فنکیف شرعل توکلع قحل برون هبلق نم عشعشتیف ل ی هلا تفقدص
 ماق اذا لهامالفاغلا ناو لاق تانسح تالذوشح هل بنک و تاوعسلاتوکلم كلذب

 یی ذاو لسعلاهطن ىلع بایذلا شوت اک نیطابشلا هتش وتا ءوضولاالا

 روس نمرک اهبلقین "یشلک اد اف هملق

 و رف توکللا نع هبلقلاياخخ نوکی کیف ءاع|نانعر قح ناخد هملق نمروئیف

 فرصنم حل نیزتو سوس وتو تنو هيف غنت ل از الو هبلق نیطایشلا یعتلتو هنواص
 هد هغر رش تايب اول یلعال ادرس سدقان الوم ترض > سد (هیقناک ام لقعد ال هت وا نم

 | هبن اطیش سواسو یدعا ودبلقروضحو نوردقوذ یراش رش دارم ندمدنک

 ورم دم
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 کای طی هفوهس اما زرا زورا هدارح زور وسا ۳ دعا عضو ۱

 نعد ژرلبا میاض یمدنک شالوا عج # ےنک یک هدما عج مدنک یونٹ

 | هلیحو زردنا فلیو عياض ییاعا مدنکن گو دناص لدلیامج هدنعب دناص ندوجو | |

 | فاوذاو نات ویک بود لوک 9 اسفل سجاوهو رطاوخو هناطیشرکمو ۱
 (مدلایرحمدآ نیا نیر © ناطبشلانا) سو هیلعّلا لص ل اقا زراپا میاضیلاعفا

۱ 

EE E1 ورد قود ایپ نکلو هدنری ولر داو 4  

OEE TET دکر د E نک E هشددناور et ا 

 | قحن اهظفح لکشلاو لهسا لاعالا ردندشوهرکم هدمدنک للخو کا

 | نیمن شوم رکم ناصعنو للخ نالوا لا مدن کب ورد هاب نه تبقاع |
 || نملوب قوذو نعرا لعردیکر عرکرالس کما ززالپ ک د نفیدلوا ندسیلبا سواتسو
 | بودار کف نکفاللخ شوم نالوا هدلدرابنا بواوا شیدنا تبقاق یدآ لفاغ

 || هنمهاپنامزبهک شوم # تسدز هرفحام رابناا شوم 4 یونشم رب :ابس ناب
 ا + تسدش نا ار وامراا شنفزآ چ یونشم ال ردشلدندفرطرهو ردشمروآ هرقح

 1 سفن نالوا تفص سوم عد ردشلوانارب و نران عرب ندنررضو نف كشوملوا

 | رد وا ها باس اف بود دود ین ا

 دایصح و عج یو 9 5!  رگ کنگ ٠

ک ءاش اکا اا E وج
 "ناطیش هک دت | مج نس ه

 | ییاو یردصرردصیوا *رودصردص نارابخاز اونشب < یون جم مچ راب احا
 ۳ e يو ردشنوویرک a و ا

 ا اقا و نالوا ةسلا صلاغ ارز

 هداعت هل رسد لو ( هسرولوا نعارا هفلخ دا زن ندتعاطوتدابعدوخا و بولوا

 هلهحو وب سد نسرولوا ش ماع اتاتتجا ندیم نالوا AAR ییا )1 ریا ر ۲ |

 رک دن که رذرادعمندزامنالوا
 هکر ول روس هدنلجم "رب کفی رس ی نوا ۰۰

 اما ٭ ایک یاناد نطوک هریسوعمه ارز احبسآ کما ن.دحرد ڊچ تس

 ندندابع هلبا هیناسفت تالبوست ودردقوب ملف صولخ ےب بوالوا ف زکر از

  HRهغفالوا كدا رم یربغندقح هدندابعی بو دنا ششوکهقطاب هب کل لو |
ts oy ED o REA OEP و nena Rea. npc "| دو e e جا e مو 

 دف <

emra ema re = 
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 | نب لا من سردابرف !دخیا ٭ یونثم ۴ ( کنوتفیالو یکنواضن ال مهاناو انا
 و ترضح نعد نسنیعلا عن ن هرس ن درا لاط وام لول شد رباهدایرف یهلاا

 ید هنامز الاحنکلردشلوا عقاو هدشاسنامز رب زو لوا هجرک ًانسالا هرس سدق

 ER هنر وز ماد لرل هلوعم وابو دیا /[تبراش او در دلک د یلاخندرانفصلاجد وتا اوت وا
 a 0 1 درک چ ی م e نان نکو دبا مز الزاتهفح ءاکررد نوح | قمالواوافرک

 ۳ 1 ؛ و ردراوهنادو ماد كيزو هدناهح یهلآ ٭ ادخیاتسا هنادو مادناراز ھ

 دح ر دعت وید شل زاب ولد تسا هنا د ماد بويل واعف او هفطاعهدنتس هناد هلب ماد هد ند ۱

 ۱ دک یونمم ر دم ادیترمس نکل هنا دیروص هح رکی هیر دراو ی هنادكیزو هدناهج ۱

۱ 
 | رکودروک هناد زو یکرلغ رم صی رحو هنسرک هسبازب#اونیب صب رحناغرعوجام
 2 ee د هتسلاممدنفد ٭ یوننم مه زرولواراتف کو رسا هلغلوالفاغندمادیک

 و ا ۔وزابرک یکی رهو ی ونش یز هتسب و دیقم هدب دج مادرب زب سفت یو میا 85
 | هدناعزاو لقعو .دکارداورکف یی زیووا خدعروسو یزابرک ارع بره ٭ ع وش

 ۳[ راتفرک همادرپ هنب قسرولواید فاقع ریس هدکشاراکشفراعیوهبت رم رب ره |
 ۱ ۲ تئا ردود # عاوت ماد را مدیمد 4ع 2 حارش ضو ززو ا اخ ندعلوا

 نمهلصب ) هرزواقلواه لاو هنا“ قحباطخراشمر و اتع

 | کلا کبد .دسنره هجوم یسهمرک تاب رمد
 ۱ ندنرکم كنس زو الوا فاق عري دوخابو دیصامهز ا زع رب رهرک ازبالتسمو هتسباب

 | قم هح وب د لکدر شب رودقمر ذح نر دقواضق هلبا یی دنو لقعو ردلکد سسبم تاج
 ضعبو عول م ۴ یا جد EO و اد ةا دیه د هدرا هسا < هلچ ایارلشعا
 ۱ اواو عقاو ماون ون بولوا جاو واما درد هوعصنوج مدبمد 4 ع ۴
 ۱ ردیلجانسفنا انلطانب ر لحتو ردقفواو بسد ا وش هدنس هیفاق تامر بلوا عارم

 || اهر ی < یونثم # رارروب ا رولوامولعم ید ندنی نالوا هدقایس یډیشو
 ۱ صالخ یز ندرلمادلوا كو دباناسحاو فطل مدرب رهیهلا # زار و آرم ی یبدره

 | مادرب رب ورک زان ییا ٭زابن ییا ع ور ی یاد ئوس ٭ یونثم ۴# نکلو نسرلبا
 | هتشکر سرب هکن مظن زر ولواراتفرک زا ەکبشو ماد لاثمالادد جوز هدیک هشناج

 0 لاح هلو اهن ۶ موی مدا سمان مدنهدرد ۴ عهراو[بوشو د هنیلباتربح *عهراعاو

 0 قعب زردی مینک هدرابناوب زب می ک ییمدنک رابنا نی ردام هک اونا 3 ۰ ۱ و ال ول د

 های هنک ولو جد هجده ا ام اعا مدن e أ
 س ن ی ج س ا صح

 ۲۰ موز
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 تابثو ماود هدنداقتعا گكماوع هک دوبیرب ردراو هشت هلهجو یکاهدنوت ذعاس

 هدنک ارب یک شعتلاتانب E :وسروفلا ی عیخ دماوعردسنک بولو ارك 1

xدڳ ار ر زو اراصن ندرک تعباتم  

 رلردلبا داقتعا و تبحو رلبدرب و هرب زو لوا نب رالک وکم املا رلاسرت # ماع ناب سوت

 + ماع دیلقت توق دتشاب هج دوخ هع یونشم ل رلشمرب و لکوک او اما
 ۳ اس موقت را رک ماوعلاداقتعا لیقاک رولوآ وق هن دوخ كماوع دیلت

 | قم بویلوا بلاط هتلاحوقوذ ند هنسک یکیدلیادلقت هک هلهجو لوش ردقوب
 دمر جد یراراس یکی کیدلرا دیلقت هنسک ییارب هلغلوا هش رف هتارابعو تاک

 تمزالم لی زوتوا هتنبعص كنعشر و زرشوا بوشود هتم لوا یک نادنفسوک
 یرلاراداو مهف رکر هر هسی دردراو كلوصح هنن دل صح ورب ندنامزردق وب بودی

 پوراو ید ن روبلکبوراورانک اصوصخدج تماردقو شع اهن صح هلعمالو |

 صحت یالکدتا ادتفا هنسک یرلکدس اداخعا حاقر ند .دلقمو رارب دمروشل وب هدناو

 موم ند دنفلقوح نحو دن سه مار کءایلوا هکر دو ید دیشب و زرولواناشدرپ و |

 لاحرهب حاشم نالوا قوجیدب مدر راقشاع نالوا هدنبلط لم اک دغ مھر دلکد
 | ردن ناشن هیتسانامرد هردو ناشد ندنآ بوي او ی ماوع یدیلتو بويع دردیو
 | 3 تسبم رکو شور ناکابراک × ع »۶ روئلوا نایدوخهدف رمش یونشم ارد

 شعب ردنابع یدلعء لبا نفح یراق درو ناب جد هردو رف نلرود ولد

 كىلاط رب یدعاردنادرب قشع اا داش او ناجر "در ذجءاطعانانلوابلطند دش ره |

 یناعا كنا هساوا نانام ناعا رونو نازورف قسشع شنا ندلماکربب رظن هدنسلق
 رادقم هنناع انا هسلوارکتم لاعمیج هنشش بولوا یدوهشو فشک, یو

 نطوا داهتعا دادز بس OL ماع هلجو نعا بنرت ناصعت هر

 ولدردف و ت ته داعتعا نوع ک للعالاهرشسدق انالوم ترضح ی

 ی نوواقر د یوننم ید ماوعنالوا هن رزو| یسع نک هدنامز لوا سد ردرلشمروب
 `  رلد ۱ سما یر نبال زو داعمو یا م لوا # دنتشاک شرهم هننس

 یا عاق كمالسلهیلع یسبع ترضحمینا# دنا ادب ی شیسبع بنات 6ینونشم
 رب دو لوا # RA درسب وا دی وننم هکر دقو قیرربخاما رلردناص

 . یدیانیعآ لاجد ولزوکرب هدکع | لالضا یهللادابنع اما یدبا یک دش رمو ملعارهابط

 مالسلا علت دکعد یدماروک یعشچ نطاب کلی دب اروم۶ یزفلاظ هچرک تحب
 ۳:2" ۲" )بیس  »دست
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 نالوا هلا صالخادوخانو بوبع !تایضفراسفتسا نعالو اقع ی اولو تلرضذ

 کوک ۳
nFهمسر هو سوپر سی تخ تست = -  

 بلط نکل هدایز كتاعاط هلغلو اولرخ ند هرشک تاعاطنالوا صالخاالب للف تاعاط ۱

 ار رهاط بيقا# د هح صعب یدرارتسا ی ےہ نالوا رھاظ دنا هکلب یدرازکبا

 هجربدقت و دشلواعفاو یدنتفکن هن عبور زب و وک کک

 ندناو یدر ارعا بلط یبعنالوا هدالهاظ ندمالسلا هیلع هان تلاسر ترمضح ییعم |ا

 هکلب یدزردبا رمهرب نلوشخ هدلاوس هرکصندقدلوارهاظ اریز یدررابوسزوس
 E 2 لص ا رولوا كمد یدرار داال قاب ندسفن ۰ ی ۱

 ة رذب«رزووع وم بودا نقد هدکلب یسفنرکمدیاکم # س 3 ۰ زژاو« رزو وع وم :

 ا : راب دزاب قرق لیقو لب دارا بوروصیفن ليج قداقد 2

 طدورمشنبویلک | یسفن لیح یک یی دنلوا قرف ن دس رک( لک" 7 سفر |لکنوح
 نا یدک رح ناشب او نار اک م *«یونثم ل رایدلیب

 نیزک باحا عد یدرولاق نارح ییاعتلرلنا هدطعو لوا يه باک نافاکشوم |

 سو هيلع یلاعت هللا لص اع رخ ترضح ن ا رلفاکشوم هبت ول هد سفن لوح |

 هزب نس یھلا یدرولاق ناریچو رجاع « دنرلف درو ظعو قلعتم هسقن هعدخور 5 :

 ندقلنغزا نیرلاوفو یهللف ت تناده هکلب نب را هيج سفن ليقف تانعوناسحا

 سالح هل رلرحاصلکوک تب أ سانا هلل بول بایرا تولبارود ندرلن ادای و هلداص

 ندض رق هسا هن هسکر هار ز تبا عطق یرغملا هلبا ا5 لها اراک درورپاکلام تبا |

 شادلوت هتبه بحاصرپ ندنروقصاخ لیق تیانعو مرکن سیهلا رک قعالوا
 یز هلبح, انف یالومو یادّبس یهلا تا حج هنن رلتهدخ ن نس هش ایح تیا

 د سفن هح رک ن e تل ثیانعردقوجیسهنهادمو نالمس رد یاد وقف

 هوا

 بارم ترص "هدید ندکلضفو مرکن سززاب ردیشهن نکلزر بوس روط :

 هراما سفن # انعو رهد "هدولآقح فطا 3 اهحورهزر یاواحر دسفن مطا 1

 | ه-قارلناوا نج بلاطیدع اردشادلو نار دزآ یشادلود کر دروه نم رولک |

 اظ ۴ ردهراوخمد صراموا شاب یدی# ردهدادع ب
 : هرشا نایصعداک

 | ادخلوا #رواوارورغءنب وب وا اک اهکیک + لوا هرحما نایغطهاک تیادهرک # لوا
 ,CL تسحراو نامزر #لیفرادس یز ندتلفعںاوخ#رولوارود نداد > وح

 'یاردک # لواهلوا معاق هدلوب هللا كنس # لوا ماد کریو هرب رب نلکوک # لیقرا

 + كساوم هلو اقح ۶ اک | تبا دهح ٭ كسخوراخ سنا لد

EE 5 
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 ۱ اغا رحاف ا یواغاب :یارما) رردبا ۳ لا مسا ترد یراییا رم + هدا رح

 باتى از غلاد ماما ماسالا ةو ( اندنع تالرجا الو تاع نعرا دفا

 | یا ک رار روە دل راقد رویبقیفح یتعاونا كلاي بره ثاعلضف هدنیعيرالا ]

 | ةهکطاب قطالاو اهعیها و ظافلالا نی و رك ذتلاو طعولا لهاا رک ل وتلا ۱
 ET یلخ اغ نرطاراهظاو توقفصلا قیقرت عم فل سلا مالكو رابخالاو |
 خويا ءاقلو ثیدط اظفح ءاعدلاكو كلذ هب نظبللب نطلبلا ن صالخالاو نردصلا |
 يا هی كير کولا تاز ه نظب ظل ےقسوا حک ہا ثیدشا یا رب 1

 بضغل رآمظاکو ةيصعلاب معقل | نع بلقلا ولخ عم سايلاش فورعلاب عالاو |
 ۹ ,وطتکل للاب ءانرلاو بلا ن ء بلقلا ولخعم 59۶ او تاركا نع

 موصااو قدصتلاو تافتاالا قو سأراقارطاو دوج“ او ع وكر انیسصو ۳
 لعق الایلاش ن اکو لهنا هد اب نم بها ناعم نوع اجر و یشلایف تابخ الو جاو

 هربض عالط ایرعش اذاف لعفی دقو یشلاینعرمساو نولصل اي لهاسب لب كلذ ماش |
 رک ن ةرکو تاصصالاو همالتلاةتکیءابرلاوع مه نظدک هنگسلالا دوعد هيلع |
 نع هنا لاقيلو نيطالسلاو ءا ال هرروز نا بح نکو ةرش ااش قلا طب خويشلا |

 4 مظنا# رابکلانم وهلب مارح كاذلکو ندا العاب هوم هب رب |

 هوش # یرازوب چیه ند ا نوا ٭ یرزوک شلوط هلبوش توھشسو صرح |
 هلرحو قرز هتد لعد هتي دا !ناويح یدآ یدلزاک # ه داد اند ول قرغتسق 1 ۹

 یدمش تما هلج یاعتو هاد کس قح س ,یراشي وشن رر دقو ن ی ج جيف

 | نیر هلبحورکم كسفنو هیلبانوصم ندهسویلمرط اوج بویلب اظفحند و از ۴ ۱

 هلن الاحرب هلک د | رب ز هیلیارمسیم كع |قرف ندلطاب یحی و دنا هراکشا هلب رون تیاده

 ۱ نوک 6# لوسژرا هباح صعب نیارهب هک یونشم دداا وا مولعم رق"
 ۱ RF یونثم ۴ ندمالشقاا هلع لوسر رض ح منع هللا ی حر ب اکا *

 هبناسفن ضارغاو یدیارادولواسکلم ینرکم كلوغ سةن # لوتس دندوب

 ۳ نام ضارعازد رم هح وک یوم ۶ یزردا لاوسیارلیق هعدخ هن

 | لوغسفن هک هلب وس هللا تاولص تيلعهللالوسرا # ناجصالخ اردو امدابعرد |
 ردیارامظا هلیحو رکم هنو ر دنا طلخ هن ندرلذصرغ یناهن هدناج صالخاو هدرلتدابع |

 یلبطف ك نعاط ندمرکملوسر لوا و از|یدنتسخ ار تعاط لطف یو تشم
 4 وک کی دنتسه ار رھاظ بیع € یوننم ىد یدررعسا
 كتاعاط نالوا صلاخ ندیباوش ینعب یدزردیا بط 08 یر ها بیع دکل |
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 یدرانغادو دو ننرو یدسکی غال وقو ینا ینعد یدلانیک اکا یهاشدابدوهج

 شلاق هب هدنراک كرب زولوا قلخ # تفکش هدناموا راکردنا قلخ هی ونثم
 ید اراش! وا یت ودندن تسایس ردقوب اکا ںکیا یلوبقم ردقوبكهاش هکیدبا
 ردشملو|عقاو تة: رکم نازدنام نارح قلخ هک ع ۴ یان ع ارض م ہد هنهسف صعب

 بئاج اروا دنار  یونشم # ردکعد یدلاق ناربح ندرکمزوتسء لوا قلخ قع
 لصاح یلکداعتعا هرلنا رصد یدروس هشاح راہ ارم هز یر زو لوا # ناسنارصد

 رب زو لوا هرکصندنا# نازا دعب وا عورش توعدر د درک ی ونش م نوحغلوا
 یدلشاب هغلوا عج هنشابرلد وسعو یدلنا ع ورش هتوعد ۱

 دک رب زو رکم یراص ندرک لوبق #

 اسر دم نارازهد ص یوننم 9 ردیانایب نر راکدلب|لوبق نیرکمكرپزو یراضن
 هداج كسبلت رپ ریزولوا اسرتدممزوا» نددحیعب نارازه دص وا یوس
 نیا اترایدلو عج هدنس هلع لنازازآ وای وکر ددش مجدنا دنا «یوننم# |

 لوا # زارب ناشب ادرک ی نایب وا یوم 7 رهيل يا عت ندسلتلوا یاسعنید

 هاراتزو كلزاعو کالج ##زاعورانزو نویلک ارس یو نشم یدردبانایهلزارمرلن

 :كنیسبعنیدریزو لو هدلاحرهاظ##دوب ماکح ا ظعاو رهاظب وا یو نشم ۴ ینرمس
 ریفصمادهد انعمكيل # د و مادر فص نطاب ردكيل < یونثم ایدردباظعو نماکحا

 ظعو سلع هدنط اب نکلو یدبا هیهلا ماکحا لقال هدرهاظرب زو لوا یتععلصاحیدبا
 رفض یکرک ع مع هدناكمادلواودنکب و دیارب وزن ماد هفلخ نتاحالطصاو عو

 دیصقاخ هلبار فص لوا ی دوب یک یکیدت ادیصیراف مهدایص تح یدررواادصو
 هب رءالاوح ر ناک نم) یلاعت هللا لاقهراقیحندل وب هلکع ادیق هنت داراودنکو بودا
 صالخا هل ےلاص لع هد هع رک تیآو (ادحاهب رةدابعب ل رشیالو الا صالع ل ميلف

 وهامو لبق رغصالالرشلا كيل ع فاخاام فوخ انا ) مالسلا هيلع ل اةراشع دزد دارم
 موب ناکاذا مالسلا هیلعیسعلاقو كلرمشلاءابر لا ياد انا مالسلا هيلع ل اقو ءا رلال اق

 اذاو عاص هنا سانلایر الکل دتفش حکو هو ار نهديلو کدحا موص

 سفال سه هللافهببرتس خرلف ىلصاذاو لام نع فعل هني یطعا
 قارطا هنکوا نشاب مکیدروک یی هنسکر هنعهللا یر رع ترضح نوکر ب (قزرا

 ردلاق یراقوب شاب و ین وب ةبقرلا بحاصان هک رلیدرویب رروط هد هبقا رم بودا
 زور هکر رروب مالالا هبلع لوسر ترئطحو ردهدیلق هکلر لکد هدناقر عوشح ۱

 وب بوم <
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 رکذ ت ءالبیاورکشن ةيفاعیاو بهرت باقعیانمو بغرت ےعن یانو بلطت نم ا
 هک ر د هنتفرب ابرییعب (تللع كنیع ینرغص لاصخلا هذهنم ةدحاو ىف ترکقاذا ا

 رابټخاءوسهیهروب نم هلبف بودیادښپ هلبا ۳ بولقراصیا لابح یی هدتف لوا یوه |
 ند ع وقو هش رزوا كلع ناک سپ رولواطبح یرللع بودنارطن هلبا سوفت
 ندافع ینئقو نسردبا تبغر يعد یئقو نسرلبد نساضر كيك كسلبا فوخ

 نس هیلبارکف نسر دا رک ذ ییالبیننفو نسر دارکش هتیفاع یتنقو نسراقروق

 | ریذخ وریفص كل هکنربصب "هدید نس هیلبارکذ ینبرپ ند هروب نم لاصخ نا سب
 اقح نوا نا هداز ندنوب ی جالعو ابر تقیفح قیقملا بایرا دنعروتروک

 | لح دجا ماما هنسکر نوکر هک دونلوا تیاور ردندبلق تافآربابک ید یسککیا
 .(لاعالاتافا نم صالط او ع صالخ الا )یدل | لاوس و دردن صالخا| هنراترضح

 ( صالخ ندلاعا تافا هلغلوا هععو ا ری كلعرک ردلواصالخ |ییعیرلدروس ود

 | رددامعا هفح هدکببصن یتعی یدیدیاعت لب ةقلارابدیدر دنلکوت ردكم دنسهلوا
 | لاوسندنخسدراددروس ولد لاعتهللا لارو مالا ملسا رایدیدرد هناضر ردکعد

 | ندنبح نی ردهدنایح یناحرشب هکماداماریززکیدبالاوس ندیناحشب ینآهدنراکدلبا
 ۱ هلوممهن نید ءاع یدعا ( نیعجا مهنع هللایضر)راندرروس وید م رب و باوج

 | لاس ندیفاحرشب بح یراترضح لیثح دج اماماو یدلوا مولعم شعازارورسس |
 ندهللا تبع زا مص تر ابع تح هکر دنیفیکر بت هک دنلوا یهف ندنراق دروس زگیدیا ۱
 بودبا بست هنفب رش نماد كز هرس سدق یناجرشب نالوا لماک دش رمرکسزتسارمخ |
 كلاس هقح قیرطیدعا ردکع دهر وربخ لاقو لیق ی ند ب هزس لوا هرکصن دنا

 شزوسنالو |هددشرم هکلب لکدزوسندیاداشرایدبرمکر دیفاکباوح وب هرل لاط نالو |

 یتتققشع شف آ بویعادلا لاو لیق درو هب هرهاظتروص نالو القاع سیر دقشع |
 دسرول ادلاب هقورس«تالک لواو هدانش هدنانناغرق هسرات هدنعاحو |یلق الدش رم

 زولواراز و راوخ ید وب یکرلثلواراتفرک هنماد كر وزن رپ رب زو یلاعت هل اذابع

 ةفناط هلکع | افتخا تی دوهم هدنسفنو تالار یاعدا اروص ر وزترپ ر زو س

 هکیدلیا رپ رقت هرزوا بولسا وب هنهاشداپ دو مج یرب دت و رکم یکجهدنا هباراصت

 یرکموب ریذو نوچ # درم هشربا درکمنیارب زو نوج یون ا یدنلوارکذ
 دوم ¥ درمب یک اروسی دنا شد دزا دک یوننم یداباناس و یدیاصرب رپ ههاش |

 زاو ندماع لتقو ندنس هعناط یراصنو یدتک هضغو مع هلج ندنبلق كنهاش

 یدایوس رپ زو هک شيا لوا #٭ تفک هک ینراک ناهاشیوایدرک یونیم یدلک
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 < ی شم نامد رح یارد رود یسعرود # نامد ریا تسد یسعرودر ودا

 قالوق هلبا ناجوژوک دیشا ندن نئب درارسا كلا # ناجم وا شک رارسادب ونشا
 زدصق ېچ هد هصق وب هرس سدق ان الومترضح ملیا قیفص هد ریس هک نکیتوط

 بولبق هداشک نغالوف ناجیلاعتو هناصسقحردشعریورادهصح بب رغو ردشعا
 ةروص رک. رد سل چ کو اسبایرا یرب ند هلج لص احلا هلا سیم ےاسقوذ

 هنورد هیفصت لاحرما اور دراورالاط هن س ند هدنشا قلدو هدح الض

 | هلوا هتف رف هندنا لادجو ثح هلنا لاثما عاوناو لاقو لیقزاهنز بودنا شش وک
 ندقدلوا كانکرح هلا اید بح یلقو كابان یورد شلوارصع همالع اوط

 لمعلا كیلع) دکر رر وب هنع هللا یر هفشح وبا ماما هدن اهن هب ودنک ن دنلعهرکص

 لع ےکر هو زوا فاص هسلو | نورقم هلع رع قطا( حورالب دس اک لگالب اعلا ناف
 یطتعم تناده نیعارب ز زلوا عناق 4اک در دوخ ماعرلوا مع دد لک هل در

 یتیدلوا هدهاشم زسهدهاحو رولوا یضنقم ىلع یخدعنیع یک یی دلو اهدهاعت

 یار شداوخت هک تس ¢ هلوالگثروم هک ردلوا لعسپ رلوازسل عد اع یک

 لس الا هد 3۶ تسدحیار شادو شد اوخ تسر ه دند نوح دد یار شد ادو شاد

 بلط ین لوفت ام كل اماب لیقف تللام لثس ) ہک ررر ویب هدمولعلاهایحا یل ارفغد ماما
 هه زا ین نح لا ص نح نم ك مزل یذلارطنا نکلولبج نسح لاعف لا

 | ردلیجو بوخ هدقدنلوا لاوس ن دکلام ماماو د رسید هن هدنعح اعلا بلط یتیعی

 ردعزالاکس هجفراو هح تاکیدل هصک ندنیح كعی دلحابص هک اکوش مار ارظن نکل

 هيلع ندهلایوسام یلقو تموادم هداوجو قلاخ تدابع یتعب هلنا تمزالماک |
 | هنعهللایضر فاش ماماو ردشمروس "یشب سال نيدلاف لادم ادو ردکعدلیق

 | یلاعربناخ ینعی ( "یشنم ج سیلف صخر اب لفتشی الاع تیاراذا) هکر ادروپ
 زلک ه دوجو یشرب ندن | هک هلوا مولعم نسهروکلوغشم هشناج صخرو لیوأت

 "هر "ور دیس هحر دماوع كم بلط تصخر نوعا كما ازواج ندعرش "یاد
 ردیس هبت رع صاوخ كع ارا تخا هدهاحنوج ا كت |قوذ هدهاشمتارع ندنرارس
 یعدانم یف اشلالاقو )رولوا سر بلاط دک دسارارف ندهدهاح ماع سپ

 قبح قحمک هنسک لوشیعی (بذک دقف هبلق یناهقلاش بحو ابندلا بح عج نيب هنا
 | ندنابرندیعفاشماماو ردپذاک اقیقحت هسلبا اعد یتکیدلبامچهدنیلق نتبع ایند هلبا

 اهل اور ظنف ءاللابولقراصب | لاب یوهلااهدفع ةتف ءارلا) یدنلوا لاوسوید
 ءاضررک داف بعل ا تل۶ لع تفخ تناذآ لاقو مهلاعاتطبح اف سوفتلارابتخاءوسب
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 8 هک ھنسذ لو # ےن ک نارهاظتسوا۰ نید 4 یونتم مو !ناهن ندهاشی دا

 د یونشم ۳ بویلوا نکم اما عورو ا تیدوهب نسب مداراهظا نر دینید كن

 ناهن هدعوردو یدتلا هح اررب ندمرارسا میهاش ۴ نمرارسازادرب ییوهاش

 هاش مزوس ےب ٭ نم راتفک هش شیب دش مهتم ٭ یونشم 9 یدلب ےتنارصن نالوا

 #* تسدزوس نانردوحوت تفك ت فک + یون. یدلوا رابتعا یو ےھتم هدف

 | ردناج كل الهیرثا نان یروصو ردسکنزوس هدنجم نان كزوس كنس مکیدید هاشداب
 | * تسنزورونلدات نملدزا هعیوننم ا۴ هحصعقو ( هنزوربلقلا یلابلقلا نمو )

 ۱ < یونتم هر دنابام اک ال اح نالوا هدنوردو ردراو هرب هکللق كنسندعل ےہ

 تقیقحو مدروک ندنزور لوا یکلاح كنسسنب # وت لاح مدیدب نزور ناذآنم
 مدیوک یکم ر هد دات وت لاف مت وآمدیدوت لاک یوم مهر 9

 مرعشا یکلاعم یعذ ردشلوا عقاو مح نوش ید مر هم سعد مدزا کلا كنسو

 ۳ ناحرک | # ما هراح یسعن اجزا دولک نسل ردکع مات هل وق و

 ردشلواعقاو یدوبنر هد دس ضعب یدیلوا هراحود دماکب ندم السا اهیلع یسع

 اهنادوهح لوا ىونثم ل ىديىلوا |عامرد بی تدناحور كم السا ]ا هبلع یسعرک اعد

 هژاب اب هراب بويعا حر نی ىدزاەراب هنادوهح ی هاش داب لوا # ما هراب یدرکب

۱ 

 E درس مرابس ناج یسبع رہ 4 یونثم ۴ مزقروق ندکلوا نو یدردیا

 اتم نارازه دص هک یونثم ۶ مردیارس كرو ناج ملست یرووا نداسع
 مروق تن ناراز هر ص همودنک یکمریو ۳ عهد دوخرب

 نداسع # كيلو یسعزا تس عیردناج دڳ یوم ¥ مروایب تس هعاج تب

 ۵ وج كع | ادغ ساب و ناجهدنلوب یب وسعرابنا رصد یا نعد نکلو ردلکدمیرد ما

 ارب ز ر رس هب د نس هد :ایح نوڪ ن 2 ا تجرنداسع ترض>و تنم هکناج

 مقعاو هب ر تاغ هدیلع ید yS ناو یونس

 | رعد | یی فرح دک یوننما) مر مر جساكنوا نونا مرو اب بوح ن رعورفولوصاو

 نایمرد یون قدا لوا كناسعرک هکر ولکردغو فیحاکب و نیدناک

 یسعواردرمارکش یوننم هلو اكالهو مياضالهجلا نب لالهد درک ناللهاح

 ار یخ نک نآعا هتک چ یوم ر ہک کشا هباسعو هفح ترضح # رک از
 دوهح زا یوم ۷ رشلوا اعهرو لبلد هتسار بهدمو قح ندلوا + هر

 | نشل تروق ندلدومجو ن دردوهجو ندنهاشداب دوهج 4عا هتسریدوهحزاو

 | ۹ یونثم ۴ نشالغاب یرعایه هلبارانز ربات عا هتسب ارتایم یرابزبات ۹6 یوننم#



 1 و

 جاق م کج ردرا یعادودو یعرو هدکلیا مکح سو اب 3 ره کد او لو

 یگ ادودو یکروب ب اوا را ةغيص ندرمأب سهام عمر رل شع |رب وجت یتعم
 وا ندرع .مدوحابو هل مادی مد ES ا

 هرزوا لوا یانعم دوخانو هللا مک> یارجا ی 4*2 هلبارو ره ه دم كح ییلورا:ینروب
 رب دو اما هلواكعد هلا ك ےشخ کی all بضع هناک تولواهنسانعم ۳

 هقدص نقل ک بارم مکحو ت بضفغراکب هلغل وا سالت یدوصعم كرب وزار

 ردزاح ید یحوا نکل روشوا عھد ردهحو يکيدلب ادا م كءدرازوسشا لج

 هند ییباغاراد یب هرکصندتسایس وب 7 !مروآرادربزرد نازادعب دک یوننم

 تعافشران# | رعرک ت عافش لی دهاوخمات ی ونشم 3 هلبا ماكلبابلصو روتک
 هاکیدائمرپ دک یوننم امانوسلدا صالخ ندقملو ابل صںودنا کالبد ب د ی دنا

 :یهاررسرب ٭ یوم ل هلبا هدر كحهدیا ادن یشیاوب نس *وت راک نبا نک

 نالوااکب سک ره بولوا سان عمو وسراح هک هدنشاب لوب رب # وسراح دشار هک

 دوخزا ےھکنا ٭ یونثم ل هلوا سشننم هلاع م اوحا مب و هلوارادربخ ندنراعح
 مزادناردا هی ونشم روس هدیعب رهش ندک دنک ینبهرکصن دنا ##رو درهشات نآرب
 هننرذیدو عارباغوخو هنتفوروشورش هنتس رانا رصنات # روشورش ناشیارد

 ییاذعوب هل دس اف عز نو هینما لوص>تنطیش یهز مدیالالضا بوری و لالتخا
 ندهراکم "هراما سفن رولواراتفرک هت ومععا ولا بو با هظحالمنا و هشخ سفن

 باغ هحور تورا وک نس۶ یهورکم هن «دقح تروص که لوا نیمایخد
 هران وب نس هکیدید هدوهحلوا هاشداب هناک رراقیح ندناعاونید یتحاص هدق دلوا

 ریزو لوا سد راهدیا داما اکس هک نسرلب وس زوس هلهجو هنو سرددارکم هلو هن
 یدلیاریرقت هاش داب یرکم یکجهدیا هرابنارمصا رب وزترپ

 < یراصت اب ری زو سلت #*

 با رس هک عید هرانارمصذ سپ # مینارصف رسب نم اک ںی د و4 یوله

 مشادنرق نید هلکزسو ردعشهروتکن اعا اسرع هدعورد ذیفخ شعب منارصن نب |

 نسزولب نب نستابفطاو زسا ملاعیا# ےناد ی نادزاریادخیا دک یوننع

 ندعو دنوط نیدولرک و ندع اعا ےب هاش# نمناع از تشک فق او هاش د یونشم #۴

 ندنضغو بصعتو # نم ناجدصق درک بصعتزو »یوم ۴# یدلوا ففاو
 رک م دتسا # منک اهن وا e ا یوم یدل ماج مما
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 فا دنکفاروذ 3ح ۴ اب زرد تشدو لیع دوم : ۴ داغ خر تداهنرب رک |

db ۱نعز ۴# دنوادحزا د ص قاد دس لار اب لهحرد ندنادر ۶ %  

 | ناطیش وسمهیاع 4۶ وت سکھر ریم زکر ه دسح # دنب نیاورارسا نیاوتونشب
 امعب یامالد ردهرک و ۷ ابن د محک اب ربم کره دسح ۴ ول سد زاب ۱

 < ار هاشداب رکم ریزو نتخوما #۴
 لعن هلرحورکم ههاشداپ یر وزتربریزو نالوا تفص ناطیش كنهاشداپ دوهجلو ۱

 | لول هاشداب لوا هد ووشعنرهر تشاد یر زووا یونشم # ردهدنناب كنس همتا

 رب وک یونی درانوط ر 2ور ا اب نرالو r شع یکشروا

 | یتعییدرل غار موکو د هن رزواوصند هلیحورکمرب زو لوک هرکی تسد رپ رب رکمزا بآ
 | لا هللا یس هلیح ن دكا نارج ین اور بآ هک یدیاراک هعدخ و راکم هلهجو رب

 | یدباقفانمربقق دم هدنرب وزت یجش روا نلوب كقح لهاو یس غار هکل وکر یدیاروق
 || زراقاص ننامراسرتیدتمارب وزترب ر زو # دنکن اج هانب ناناسر 7 تفک «یودنم
 | یدنک # دننک ناهن كلمزااردوخ ید رز ته مرجال راراقروق ندکواو

 | اراشا رااشوا شک ک دچ یون م هل اشذاب یایدعاراردبا ناهن ندهاشداپ نیرلند

 ردقو ییسهدناف كکع التف اراز هجا لتق یرانآ ا تسدن دوس ا

 | كسمردقوب یسونهردنطاب رعارب ید # تسیندوعو كنم یوب درادن نرد
 ۱ هدنش !فالعدص ن د##فالغدصر دنا تا نس :یونثم ۷ ردلکد دوو

 | یرهاظرانا ۷ فالخ نطاب وتوچ وتاب سرهاظ هْعیوننم9ردیناهنب رس ظوفع
 بو دنا لکش ل ددر ندنفوخ تق ییعب ردفالخ یراتطام ن نکلردم ےک كبس هلکتس 8

 0 رد هلکنسیرهاط كرلنادوخاب ردرانارصا هدیرلذطار ید ورک

  ءاش چ یونثم ٩۳ رووا مه لوا ل لوا یانعم ردفلا یک كنطاب كنس یرلتطاب

 ٭ یونشم ی دید هلب وسر دن رب دناک وب سا ا زو هاش ا تسبجربب دنوکب سپ شافك

 % یوم از هک ردن یسهراج ل 9و رکملوا e A : ناورکمنآ" هزاح

 ۱ هک دلوا دوبار هله>و ر هسلاو یارصت ر هدناهحات ٭ نیارصت ناهحرد دنا ا

 | لصاما ناهنب قید هنو هراکشآ ینید # "یتاهتب یو ند ادیوه ین < یونتم##
 راهطاو رالقاص سد هدناهح هرزوا تعاو رکف یاهتمو تیثو عبط یاضتعء ۱

 ار ےتسدو شوک هش یا تفک 6 یونثم ۴# هلو ا ماع لتق بوياق ینارصترپردبا ۱
 7 فاکشبما ی ان هک یونشم لبا عطق ی وکو متسد ےن هاشیا| یدشار زو # رب ا
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 ایسا تقفح جد دوهح اش . یکی کیدروکی کنان رکنا ا هدرهاد

 ثعاب هنسلو الوحا كر بصب رصد سپ یدلباقرف ندنرب هک | نکیادم

 مش یوم هکر رروب بودباع ورش هقیقح نفی دلوآ هتم تلصح ةاوممهن
 قرفندلطابیحو ردا لوح اید م توهشو بضع##دنکل وحاارد رم توهشو

 ندتماقتسا جدو *# دنک لدبم ارحور تماقتسا ز 4 یوننع ۶ رولوا نەدا

 نوردنلهبخ نس قح دد هبل اوشو هییضع توق نعي ربا لب وح و لیدیت
 | مور ندقلوا نیبتفیقحو ندکعا لیمهقح بودا طقاس ندتماقتساو تلادع

 و
 هننابزوک ندلکوک 3۶ دش هدیدیوسب لدزا با دص هعیونم ل یدلو |هدیشوپ
 رارهدص نددنهریه هرکصندکد اکح یسهدر ضرع هک وک تعي یدلواهدرب زول

 بولوا هدیشوب یرازه هلجج كن آ هدنتف ضارغا بایرارظن هلوارهاط ی درازه
 | رکو ٭ یونشن نما ضرغ بحاص ز تیب 9۶ روت روک بیغ یرازمه هکلب
 || شعب هدنشاد تر هلبادیع هک وا لاوس هنر ندهزعا + یوش نامش ادو > یونشد

 کب اح هرکصن دق دلو | بوک ن دلاچ دهاشم قشاعوکر اشهروس ردن باج كب

 هخوبالاورکک هل اقرظن هلق هلیقرب < تبب ۴ شل وای راز ناغوص رک شلو اك زوب
 ٭ دوب لمهمواراک لاعودرد #د وب لوحا "هدید اروادکره# لیقوا كنس کل و رلغاب

 هباسدعبو دبا لوجان رول یب مشج یاو ھشو بضغو توخو ضرغل دو هحهاشدار

 | نوج هیون یدلباتع رعودصق هنیلسءامدقا !رهاو توادععاونا هماو
 | هناسفن ضارغاو هب وبلد ما طخ بح هب یصاق هکنوج #رارق توشر لد یضاقدهد |
 || +۶ راز موا طمزا ملاط دسانشیک +6 یونثم ل هزب و زارق هتوشر هدننلق نولو الاغ

 هن دساک عمطو دساف ضرع هکلب راک انا یرادرک د ماط ندمو ظمرازوراز

 || هافلوا موتیسهدرمسفا بلق هدنع رک لوف (اوانیذلایلا اونکرتالو) بولوا عبات
 | دمحزاهاش 6 یونثم 9۴ سپ ردنا ترهاظمو تنواععو تبحتو ليم هلاط فرط
 0 د یونثم 9۶ ندنسهناسبلب | دسحو هنادوهح دعح دوهحهاش 3 ناک هادو

 نامالا یراب نامالا هکیدلوا لوجا نیلجا ٩۶ ناما براب نامالا لوحا ی

 دود رمو نیعلو دوهحو دونع لوا # تشک مواظمو نمم نارا ر هد ص یو نشم
 | ار یسوعند مهانب هک ٭ یونشم 9 یدلیا لتق هانک یی ییولظم نمّوم كب زو

 i هانب و نیعم كراسوم واک هش رزوا داعتعا و # تشو

 0 دسح ۴ یس زا هک اوالد دشاب اک ٭ نخ هرزا د رم دنکفا روددس> ٭ طن
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 نکل والو ا یراقرف الصا هصساضتم یراتوبنرولو تقیفح هجساوخ یسهع رک |
 هدنسهراثم یرلحرب كن رون تاذلا هدحا سعم لوا یرلفن رش دوجو كسر, ره ۰

 بنارلا بس یک ینیداوا فلتخ ید باتفا مکح هلجورپ تافالتخا بولوا

 كلت ) یلاعت هلا لاقاکر دررم یراهلوا لضفا ندنزاررب هدنلیضفو ع ید ایینا
 ماکحا هلا اراصعاو نامزارو رح یاضتفا سد ) صع! لع ممضعب الضد لسرلا

 لکد قاتم یترلب ونعم داحا كمالساا اع اسا یروص راغت نالواهدعدارش

 لوحا هاش ادجاریادخزاسم دو د ن ا۴ا دخ هاررددرک لوح ا هاش یو نشم نکیا

 هدعح قد رط عن یدلبا ادج یزاسمد یکیا نالوابوسنم هبادخلوا هدادخ هار

 نروک یکیا یرب بویلت ةدحاو سفن یریماغیب یکیا ققاوم هن رر, « دنوعد رحاو
 نیرلشام بویلدا دع رود ندنژرب رب هلغلوا روعش یب ندنرلد ونعم داحا هاش لوحا

 ےچفت نکو دروک یکیا یرب لوحاہاشو یدلباقورک یتسایندو نیدسابلوق رفت
 وچ یوه ررر وب دار الشمل قدرط لع نس هصقلداتشا هلا لوح ادرک اشرب نوح |
 دک یونثم لکو رګ ا هکیدتبا هلوحارب داتساالثم# اردناک ار لوحا داتسا تفک
 سو روتکه رشط یی هشبش لوا ند هناځ یروب # ارهشش نا قاثوزارآ و ر ور

 لوحاسیدنروک یکیاهدک دتنازکر رظن هب هش ورکو رحم اند هناخ نوح ادرکا اش

 لوایدالوحا ۶ مادک نم هششود ناز لوحا تفک *6یونثم#9بودا ددرت
 کو کو اكنس ¥ ماع حرش نکب مراوت شد < یونشم ۴ نسفتق نب ند هش یا |

 داتسا# ور تسبن هششود نآداتساتفک *یونثم## هلا ناببو حرش ماع مروتکک |

 و شم نیب نوزفاو راذکب لوح یوننعایروب ردلکدیکیا هشېش لو ىدا
 لوح ا#ن نم هنعطا مانسایا تفك یوننما# هلوایم روک هدازووژییلیشاش
 اركيودنازاتسا تفک یونتم ار دیکیا قیقح هش همروا هنعطاکداتسایایدتا

 هک ییوشم لا تسکشو یک یو ندا ا یدتا دات
 هلوح |مشچ نکل یدیارپ هدنقبقح هسیا هشش # دوعود شمش ګو دوب كيهشش
 لوحا هکنوج # دوبن رکید هشش وا تسکش نوج هک یونثم ۴ یدنروک یکیا

 ید ندلوا ارز یدلوادوبنیخد یسب روا یدربق نی رب هلیسابق یکیا یی شخ
 لوخا درک اشنوح # منچز.دشودره تسکشب یکنوج یونشم ۴# یدیغوب
 لوحا د رح یوم یدلوا باغ ندنزوک ید یسب رب لواو یدص یتسبرب
 لوحا هلباییس بضغو مشخ نیب قح دد كناسناسپ # مشخ نالبمزاددرک
 لوحاو یدبا لوحا یتربصب "دید دوهج هاشداپ مکتنرروکیکیا یرب بولوا
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 با هیناطش تفص سالا تبقاع یخدرللاظ نایلیا لیدبت باند نیرلئد بوتاص
 هک ایا یہ وکینرجم ٭ وت نیزکی کینورمدب لعف ب هک مظن 9 ردررقم قلوا كاله
 ینه # نیبدحارون لدو ناجنور د # نیبدوخز مه یکسو نیب دوخزادی##وتنیبم
 ٭ ناه یعداوت درس ناطیش نم # وتم مهر عن ار نم #٭ وت وکم نم نکرودار

 ترض حسب # نزنوحد رم دشابن یجرکر هک ٭ نز یدروخ ر دش قحزا سرب
 یررو هو دلعمو هروهط بارش رالماکد رم نالوا قفح انسالا هرس سدق ایالوم

 كشم شماتخ قح بارش نا *عیونشم ۴# هکر رروب بودناهببشت هراد مهرج

 | یسهعاخو تبقاع هکر دنا بارش یتا ر نافراعو یتاقح نادشم لوا % تا

 بارشو نایصعو رورع هداب یرلک دتا شون رل نو دو داعم لوا اما # باذعو دنک
 رد وقعو تلالضیبقاعو تعانشو تحاضف یس هعاخو ردناطیش لو و ایند بح
 یرلتناهنو تمادتو تاذ یرلع اف راها م دلا قاف نالوا تراشندنم رشم كرات ویو

 | شوک ی لاوحا ژراک هلیحو راکم هلوقموب انالوم ترضح مکتن ردتنابخو تلازر
 | كرادرک د و نیدوخ نلوا یهاش رادوهج نوعا راعشا هرلبلاط نالوا یشوه

 ندقحتروص كرادغوراکتسوراکمسلب انالوایرب زو كناو نب راکناهراب وسبع

 | رب مو ناببیهالب باح او توابغ بایرا نیلیا ذاخا دشمعیناویتنطیش یکیدلیا
 | هدنلوب قحوقشاعو بلاطبورویب رب رقتو راک ذت نفیدلوارصههبن یزراکسقامو
 زردناتیاکحرب قجهلوا شوه شوک شوکنم فلوم ندسالاو رد هرانلواقداص

 4 دوخ تلمبصعت ره زا تشک یار نابن ارصن هک د وهج هاشداپ ناتساد #۴

 یرانارصن یروتوا ندنصعت لاک كتلم یدنک هکر دهدنناب كنهاشداب دوهج
 زاسیط هرادوهح ۷ زاس اط نادوهجرد یھاش دو < یوننم#) یدرد | كاله

 كناسبع ٭ زادک ینارمصنو یسعنم د یون م یدیراو هاشداپ رب راکتسو
 تلو دو دوب یسبعدهع# یونشم 9عیدیایب_دبالالهیعب ی دیایارصنو قد
 كنآ توبن تب ونو یدهع كهللا حور یسبع ینامز یتنطلس كدوهج لوا * و انآ
 | وا یسوم ناج +« یونثم ٭ یدبا صوص همالسلاهیلع یسبع ینیعب یدبا یا

 | اریژیدبایاج كنآخدیمومو یاج تناسوموادوخ هدنتیفح ## وا ناجیسومو
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 یراسر كراناو رد هغیص ونب هدتره باث هقرفو ی دلوا لصاو هدرخالاعیر
 اشاح نودا توبن ی اوغد هدشنایح لاح كترضح خد لواردناذک هلتسمو

 هللالوسرروضحو یدلبا مزكيرشهدنوبن هل مالسلا هيلع لوسر ترضح ییودنک
  بوتکم تروص ¥ یدردنوک بوتکم هلهجوو هلا هنسک یکیا همالسلا هیلع
 + كلاهفصنو ی فصن ضرالاناف دعب اما هللالوسر دم ىلا هللا لوسر ةع نم

 بودباباطخ هصص*یکيا نالک هلی ابوتکء مالسلاهبلع ملاعرعف ترضح سپ |

 مدرروا نییوب ید ککیا یدجسی دیایلوا مچ ندلتفرلرعلیا ۳ هکرلیدروب

 ف رش بوتکم تروص ۶# رلیدزاب باوج هلهجووب هباذک لس یدلبا حاو
 :اهترو هلل ضرالاناف دعب اما ناذکلا ةللتسم ىلا هللالوسر دم نم چ هان تلاسر
 بوش ربا لجا هترضح یدمک نامزقوح هرکص + نیقتمل ةبقاعلاو هدابعنم ءاسد نه

 هن رزوا باذک هلتس هلارشک شیچیدیلو ن دلاخقی دصلارکب و اویدروسلاقتنا

 | هب هرج ترضح یببخلوا لاعتو هنا ع“ قحهرخالاب بواواهوط#"هبراحشبوردنوک
 . ییاذک هلبس» یثحوو یدلبا كاله هدنلا كنشحو نربدش| شون تداهشتب رش

 دن مو یدند (مالسالایف سانلارشو ةلهاط اف سانلارخ تلتق) هدک دا لتف

 ندرتتدیا توب یاوعدو ر ددلب وخ ن هصلطیراسرو رددساونب هالا هقرف نالوا

 یدیلو ندلاخ هنع هللا یصر قد دصلارکب وارد دلی وخ ی حاط نیلما هلناعم ادسا

 رارکت بولوا بیان هدعب بودیا رارف هحصلط هرکصن د دیدش لاتق بودیا لاسرااک
 ةفذح نم كلام تن یلس هرکصف دنراک دتا تافو ترضح لداخل اردک هماللسا

 ندنرهلببق یطو دساو هيلو نزاوهو نافطع هدب ع فناوطو ردبلا

 بودیا كاله نس هلجج هدنراتفالخ نامز كفیدصرکبوبا بودیا ازرع هی رزوا
 خاج ید نداراصد ةفناط نکاس هدلص وم ره سو ردرلٌْشلوا رفطظو روصتم

 ۱ عج هدرب زب هلباذک لیسه ردراو یسهب ع هصق بو دا توبنیاوعد تروعرب مان

 هرکص تر وع لوا ځراوت لا صعد ردرل شلوا مور هلکنا رهم الب بولوا 1

 نوسلبا تعجا رم هخیراوت بنکن ایتسا نلیصفترراشع دیدلک همالسا بولوا هیأت
 ثعاب هنایصعو رکو نابغطو تلالضردقو هک هلوا مولعم حصتنممتسمیا یدعا

 مرجال سپ ردشلوا یرلکدسا وزرا قلوب ترهش سانلا نیو تسابر بج یدایو
 ۱ تیالووتمارک هرهدوهب نکیغو تفقایل هد ودتک هلن اهاح بخو تسابر یاوعد
 ت ت و و و اس ار رس هد یاد ست یا ارج سو سس سا سس ی :areas samme ann یو
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 رخآ هبهرونم ندم یربخ یلتق كنپسلا دوساراجاوذهدعب و نیعجا هبضصو هاو |



۱ > 
 فصتم هل اهرون نمفاصوا مهنع هل یض رهداتفو نسحو ههحوهللاعرک بلاط یا

 تا انیلبا هلتاقم هل اهدرلها ندناعنمیتاکزو هنعهللایضر قد دصلازکب وبارلتلوا
 هللا لوسر ترضح هکر دوب صا لو راشمروس وب دردمالساا هيلع هللا لوسر

 هکمو هنبدم هرکصفدقدروب تلحر هب قاپیارسندیناف یاد لسو هيلع هللا یلص
 نتاکز ورلهدلوا دن رمیزنک | كرارعاش اوط ادعام ندسقلادعن رع و ندنلها
 هللا لوسر باح | نکل یدروبب تع رع هنلاتق رانا قیدصلارکب وہا سپرایدتاعنم
 مکیدرویبهذعهللا یضررع ترضح و رای دمروکن سس یب هلام لب ارادا مالسلا هيلع
 هکر دشمر و هللا تاواص هيلع هللالوسر ترضح ملدیلیا هلناقم هکت هلبارانازب |

 ت داهش هلک هج ردقت وب سد ( هللالا هلاال اول و تح سانلا لت اقا نا تنا )
 هدارحمول نیاسحو لاوس كن راداسفور دتصع لخاد یرلسفنو یرللام كرات دنا ۱

 ند هیمالسارت اعشهکر لنوش ےکر ایدروس قیدصلارکب یا ترض حی دہ در دا یلاعت ق ح

 هلتاقم هل اب و مر دنا هلتاقم هلبارلدا نب مرجال را هدب | قرف یننیبام كنوکز و ةولصنالوا
 ءادتباهچرکه ک رونلوا تیاورندهنعهللا یطردوعسم ناو رل يدا تع رعه هب راحو

 ولد كدلباانشو حدم هنع هللایضر قددصلارکب وبا هرکصاما دروک هن رک یلاتق ||

 دولوم نیلا دعب دلوام ل وه نیصح ایا تعم” شایع نیرکبوبا لاق )راشمروی
 | & هصقلصاح ۴# ةدرلا لها لاتق ین ءایدنالانمین ماقم ماق دعا رکب یبا نم لضفا
 رلهدلوادت ره هقرف ج وا هدنرلنابح لاح كمالسلا هیلع هلا لوسر تر ضح هکر دوب

 هکر دیسبعلا بعک نب هلم عراج او دیس كرلناړک ر دد مون یسیر ند هروب زم قرف
 ترضح سپ ی دلبا توبن تاوعد بولوا یلوتسم هنع دالب رددوسا یفل
 هنعهللایضر لبج نیذاعم هدقدنلوا مالعا لاوح اكرام اوذ همالسلا هيلع لوسر
 | هللارا اوذو یدروبب لاسرا هتع توردتااالما توتکم هیس نالوا هاکناو
 ندلدو ناح دم تا همالسلا هیلع هللا لص هللا لوسر مما س یدلبا ا هکع ا لاتق

 | هدنشارفیدوساراج اوذ نالوا ,مالراج دیعسد یه مان یلیدزورف بو دیالاثتما
 هکر دنا تیاور هنعهلا یضر رع نی اویدلیالاللهبوقص نب زاغوب نکر وتابینکر بزمخ
 لدوسا راج اوذ بورپ وربخ لینارمج ترضح هلسو هبلعهللا لص لاف ترضح

 ارام اوذ دوسا نباح | جد ترضح یدلبا مالعا هد دصک یییدنلو |لتق ناتق

 هللا لوسرابیدروب وبد (كراب«لحر هلتف ةحرابلادوس الا لتق )بو دن ارش هلیک اله

 رایدروس وب د(زورفزافزور فوه )رل: دتا لاوس وب دردیک ل جر لو هلن تاولصكيلع

 هيلع هللا لص رایدر ویب تلحر یستربا كله جک ل وا تادوجوم ءادب ترضحو

 ( هلاو ر



 یو
 کت ماوس جز ا اسب تب تورو هیت r نیووب. تم یو سس سس تی

 EAE هجرهاګتا تسوا لم ل 3۴ دول انا یاوشب وا نازا ٭ دود ادخزول |

 یدد تل زم نا اک ٭ كالفاردیدود وارون هترک | # نبش بحاصرک او ارج

 ٭یسدق هج یناحور هج یب ورکه چ # یسرکو شرعو شرف تسوارونز# اخ فک
 عود ےن یوتراکبلط #3رارسا بحاصو ادانایم در ادوعزا ت تسداز روند

 قاص یلک رونولرد هک * دند ول قاتشم نانحولرد همه # مدقتام یایبنا تعاع

 ناکناستماع # دندد وئزا تالوو تامارک # دندینش وتزا ایلوا تمام ٭ دندو
 دندش # راد دنيعر د نالصاو تماع 9 هد رب رس تب ور رهمزادندش ٭ هدیدهار
 راد دنانتروصو ناجرد نایع#را د.د دوغ و هلجرد یهز#را دد وتزا هکباحبا

 وطس هصق ناب رد  ناشفارس كشن شب رخارد #ناشفار دج اهزر ناجالد

 كتهدر لاو باذک ةلسهربسفت باب را هک هلوا مولعم هل ۰ در بایرا ضع و باذک
 هللا لا ردرلثمروس ناب ه دنت كد تناوب ةا "هروس قلاوحا

 موش هلی فوسف هند نع کنم دنرب نماوشمآ نیذلااهیا اب ) یلاعت
 هللا لس یف نو دهاح ن رفاکلالع هرعا نيم وملا ىلع هلدا هنوسحم و مهبح مک

 ذی الا ( ملع عساو هللاو اسد نه هود ی كد عال همول نوفاح الو

 نوعحرباموف نا ) لجو نع هللارع قطع طا لاق هکردروطسم ه دلی تلا اعم ||
 موش یتا هنا ربخاف سو هيلع یلاعت هللا لص مهد توم دعب مالسالا نع

 لبق هلبا هع رک تیاوب ند هلبقتسملاح یلاعتو هنا قح سپ ( هنوبګ و مه
 ن دند زکضعب ندزسرایدرونک ناعا هکر انوش اب یتعی ردشهربو رخ عوقولا
 یلاعت هللا هک ررونکم وقرب یلاعتوهناس هبلابب رق نعهسرولوادت محبو دبا ع وجر
 رداجرو اقرا هننامراتءومهک موق نیلحتا رر وس یهللا ید موق لواو روس یوق لوا

 هندلودلاو هکر دهد هبن عرب یرلقلخ نس> رار دا تنکسعو عض)وت لا هرلنموم نعي
 نعغعش هرل:هوم یچ درلو یک یکیدتاتجحو عضاوت هندیسدبعو هند دلاو دلوو

 ردرالاغورل, وقو اظلغو ادشا هن رزوا ككرزاسک اخرافک اماردراهرزوا تج رمو
 هلل|ل بس ین هکر دموق نیل موق لواو (مهننبءاجر راغکلا ییعءادشا) یلاعت لوک
 یعاسو دح هدنلع تاعاط « دنراکدنا تمالم یرلنا سانو راردبا داهحو هدهاح

 هینس فاصوا هتنموم دابعور نفر وقالصا ندساز تمالم نوبلوا كنم ندعلوا

 ناسحا هنکیدلید نادندابعردیناسحاو لضف صح لنالاعتو كرابتقح هرول نم

 رد هاه و عساو یناس> او ل صف لا الاعتو هنا “قحر دبا تیادهو قرف وتو تیانعو
 نیا ىلع ماما رداناوتو یو اناد و ےلع روا یی رالوق نالوا قیال هناسحاو
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 ۱ #ر دلو ایرالناجیسفنرد رد ٭رداک درس لهاردلهاجر ا ون #ر دلک درب یُساط یا ۱

 شون ندسوه ٭ نیرع سفن رقص کوب یرب# ردیلا قلشوخرس یکیا یرالو |
 36 قید هرالنوب رد هبندیعجوا یب دیدنرمسا یرانوب ی کیا# نب رج لهجرار دنا

 یوعدیمک # یرمصبییکر واب رید سرک یک ٭ یرصحییکر ولبرید ییشیپک |
 * هدرسسف یف یرا ج اوک ارق # تمادنیب رل وس بیغیسیک # تمارکر ون رولیق |

 قییغ رحافم# ردلکد تبصعم ییز كرالو# هدروقولشاب نوب وق یدارکب رالول
 ۷نرلوا یعاید ناوا یاب ندلکوک # ناوا یعااب رولوا كجرک یلو# ر دلکد تبیغ
 | ندههش ندضرغ *# ناعاو ند للعفو یلوق وخ # نالسع یسفن كرل: وب ردن ولوا

 تجروک## هلیسو رلءاهراوق ییآقح ##رونم هلرعرش یٹاطو یچم ا رهط مو اہ
 بولوارادم هلیکو رالوب # هلوا تبع مه هللها ان نقاص ٭ هلیکو | هقلخ هدبا |

 9۶ صاخ "هد نسهلوا مکن راد # صالخاو قدص هدنسهلوا ےککر ک ٭ لوا
 ندهنعیاعت هللا یطر هرب رهیا نی رش ثیدحوب هدش اب ابرو هعم” لحباصمو
 اجر نامزلارخآ یف جرخ ) لسو هیلع یلعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق ددا تیاور
 | رکساانم حا مهنفسلا نیللانم ناضلادواج سانلل نوسیلب نیدلابابندلا نولتعش
 | سو هیلع هللا یلص هللا لوسر قدص ثیدطارخآ یلا (بایذلا بولق مهب ولق و
 بقل ار لیسو ۹6 یونتم ل ربیع نو كاردا یہ نایت قرف ندلطاب قحیدعا |
 ۵ دوب كباذك هلیسم وب نعي ردنا بل ود دج.ا هراذک هیس وب دک دجا |

 ترضح عي راردبا داقتعای اشاح هلطاب لوابواوا هتش رف هند اک ءاعدا یکیدلبا |
 یرلباذکو یعدمو دلعمو ین ا مم ن دن | لک شریعت لک ال الجال هلا هع م "و ابر ان الوم

 | هلبراتمالعیلوین راودنک ی خدرانز فال یعدم اریزرردبا هببشت هباذک هلیسم

 7 ارایسمو# وشه هداف هنراروش روکه دحالصٌءروص نوح ادیص قلخ بو دنا ا
 اا بابلالاولوااردجتو چ یونشم 9۶ یدلاق با ذکی قلك لمس وب تبقاع# دنامباذک بعل
 راملالاولو|ىرلذن رش بقل اقیقص كهللا تاوا ص هیلع للا لوسر د ع ترضحو # دنام
 لزابصل لک | هيلع تان رف ترضحردکع د یرابحاص العع بابل الاولوایدلاق
 دعچ "دلم هرزوا فلالاک دحاو همن رط هلغلوا یصح الو دع ال نی رش لقع

 لواو یروننمءایب الاو هللاروت نمانآ) یدو یدلنید بابلالا اولوابوئلو لیّرمت
 نی رش یاو ( لقعلاهللقلخام لواو یرون هللاقلخام لواو یور هللاقلخام |

 تاساک رف ترضح لقعو حور یلوقعوحاورا تنانناک عو و ابلواو اینا هرزوا
 نط صمد وجو ( راطع)یدلروم بانلالاولوا لغو ا هضافا ندناولصلالضف اهیلع
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 تناج ز # نک ب لط ناجرو رذکب ناطش ز (مظر هلداص نس ندا كلوا

 ٭ رایسبمرزحو زاوت ی هن ٭راک ارت دیاشن مه ناطیشز ٭ نکبلط نانامو رذگب

 ندب دوخ ز # سیلتو رکم یب وت شاب هر نی رد # سالبا هار یت بلط نادر هر
 ۴# درادن هر لد هدر نو رد # در اذکم عیاضب سرع نازا # دراس یم دوح هر

 کانو عم ن زا ۴# ناد رص دا دنک ت رود نع ٭ درادن هک | لد اه:ا نازا

 ۷ دندیسر ترضح نآیوس تقیقح# دندیدزابهر نالماک نعم ز ٭ نادرک
 ےب یدعا ٭ ناشبا زاوت یو م* یراد هن # نادر دننام ین رم مد ارج
 ایلواو ادخ ناد رم ٭ تسبمرکو یشور نادم راک ٭ یون  مزعا خا

 ردرابرب نددیص یرلبلاط ادخ ناد ره نعد ردتسنارون و تیمرک یراک شنایفصاو |

 رو طح هکلب ردلکد هللا تارابعو تاحالطصاو لاقو لیق درع یراداشراو
 ناجر هب ذج رولونادزب قشع شدا هنن دب ص ندنآ هضاهتسا بوراو هنر لن رش

 تانراو ناشاو ناعا بحاص نودا صالخ ندناکو كش یلاطو هضاواو اطعا

 بح # تسدمرشی و هلبح نانود راک # یونثم # امارردیاندنادجوو قوذ
 نود نالوا ندسفم نیلضمو نیسلفم ندلعم بودا ریس ییمات یسالب تسابر

 عج دب ص هنشاب هلغلوا نوتفم هه ود ماطح توادلا یلخ یا كرلت وغمو

 هبادخناد مع یتسابلو هاشم تالک یاسا نوح ا قلوب ترهش سا لا نیب بودبا
 امرنا هرذو هع“ ر ندهللالاحر تیفیک هک الاح تودبا هبذاک دیعاوم هلکعا هیشت

 رش 4یونثم# الثمردکلمرش یی وابح ی و هعدخو هلبح یراراک نامه بوبالوا
 ندهن و ندکو ب یروتواندهزوب ردوندلاّوس هک ررکباک | *دنکد ک یارز|نیعشب
 باذکو نیدلقم نالوا تلاحو قوذ یر هرس سدق انالوم ترضح رار دیا نالسرا

 تش رطناربش رادلقمباذک ل وا نعي یدلبا هیبشت هربش شازود ندقوماپ یراش |
 عاونا نوا اندعجبورد وا هرلنا نراناساوبوترو|نتروصادخ ناد نالوا

 زایدیک هنبشط دک نشاک ۶# رزکب هایذو بالکی راه درمسفا لد اذه عه رار دا تاسبیلت

 هب وق هک ۴ هلامو تال مر ارال صرلتحابق هی سالب یرک:ردولطو وط یبح | **ییسالب هنهک
 ماركلکوک قلخ هلک وب 3۶ رار دنا ماد یعوص هناد ییالص»# هلا رودنک ین [قلخ

 زر # ردیرود راتعدب وز مچ اوز *ردب روق نوچ ا ليا نلید نخامد 48 اردیا
 هد دس هشدشیز وکو لزکر لنانز به یک راوربا هخاشایساب#بهیک رور صهردص

 یرکقررد قلبا مع #تساب روریکو لوط هدنغامد # هدنس هشو دنا هاعو نرد ولوا
 كرالو ٭ هدنع ا قلد ردي ن دلو ¥ هدنم |قلح ردسک ی ها عرو# تسابر



 یر ¥

 ر الد نش دز ارش دیسر ییاوت کزرببات 6دیشک دنا

 دنکر کر ه # دنک لبنس نمادرد هلاغ # دنک لک تک هک راخ # نالعم کزا

 ۴# ریکعارآدشدو ردصب رم # راکب ترورضزورنآ شدبا ۴# راتخا كن تبعک

 قلوا سود دقرفکم تاب را قداص قشاعیا یدعا ریش درارب هعرح كم یوح

 ماعما هدا ز عه هغلوا رود د ندنادسفم نادلعم هسرونلوا مادقا هح نوح ا

 ولتروص مدآ هکنوج # تسهیور مد | سالب | یس نوجه یونشم ۶ ارب زردمزال
 هدکعا لالضا قلخو لیزازع هدتر س و مدآ هدنروص قعر دراو سلبا قوج

 ردلضمهداز ندسادا ( سائلاو هنا نم سانلاروصق سوسو یذذا) بحومرپ

 لار ره نو !تداراو تعب سپ *# تسدداد دیاشنیسدرهب سپ 96یونثم #
 3 ریعص كا دروا دابص کا 96 ی وننم ردلکد بسانمو قد ال كمر ولا

 نآ ار خ نح دبی رفات رفت هک یونثم %3 رروتکی ک ع مع یادصن هلص دایص ةک ارز

 | یجیوط شوق رک عما یادلاراک هلبحنالوارک خرمیراشوت لوا قح#رک ع رہ

 لوا # شیوخ سنج كناب ع مع نادونشب یوم ۴ ردیبیکر تفصو ردکعد
 لوا# شينو ماددناب دنآ اوهزا 96 یوننم ل ردیشا نکناب كنسنحو دنک ع رھ

 تسدو مادو راتفرکو رولو شان مادو بولک هنیمز نداوهبولوا رورغم کتا
 لحالو ترس سلباو تروص مداره رتمسع ی لاطیا لصاخ ار ولو الاله هد دایص

 هکردراو یرادایص د حار ز هلوا هتشرف هتیج ی دلقم ندبا لکش ریغت لکالا

 زسسکسکار بابر بایساعاوناو ادرو اصعو هدا و ےبسا هدنلاو همروس هدنرازوک |
 هلن وب و هل وشر رع مز هک ردراو یسهد رح ج اقرب ورروامد ندذب لدن زانو یش ايهم

 ریعص كابور وزت و هل اورروک ندالعا شرعو رروحوا مرود بولد

 ماددایص ضع کرار زکب اک | نامه الا | نتدارادبح كرانلوا نهز یلاخبودا

 یدنمدردع رم قح رروا قلص بو دنا دیاقت هغ ره یادصو رولبق هعت هنادو
 || یدعارولوا راتفرک هنماد نولاص نس ادص كسنحودنک تشفاعروایق نوتفم

 ناشی ورد فرح ٭ یونثم ل بونرکو ا هبفوصتاح الط صا خد رادلقم ییا ر
 كرلشو وردنونفم هتسانر نالوا نوغم وردو نودد لوا #*نود د رم دردب

 | ناز ییلسرب دن اوتات ٭ یونثم # رالرغوا ینیرازوس فوصت ییعب نفرح
 عی هبوقوا ندنوسفا ییدلبا هقرس هش رزوا لد هداس رب کا # نوسق
 | ید هداسلوا بویلب وس: هیفوص تاحالطصا یخدو یکر یک غ رعرمص كن
 .یرلف داص بلاط نالوا لد هداس یالومو,یدیس یهلا دیلبا دیص هلیس هناسدا

 سوم متر یوم رس باز مر یون یی دیس ی یو د رم و آر هد اهم د اسم لک و ر ےک وک ۳
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 بناجیراهجوت هکر دراندیا ششوک هلغلوا مد جسار هدانضوانفاو قارحا هدقشعزا |
 قرتاناف انا بویلواسسبم تب رشب ءافاو دوجو وح هرزوا تیلک نکل رد هتسود |

 ینافندنرلیمهو دوجوو هیعیبط تایضتعم هتیلکباما ردهدعلوا بیرق هبانفو لرو
 دمو لماک درفنالوا لدبم هتداهش یرلیغو تدایسیرات دوبعو قاب هاداقحو
 هن راندحو تركو بویلوا كفنم ندناذلافیدحا هجو دوهش نیعهفرطرالصاو

 یراهجو بولوا تهج ی هلفملو نام هنیرانزکی خدتدحو ېک یغیدلوا باخ
 عفن سع تب رهغو تیئینا ندنراکان رط لدو كاپ رطن هک ارز ردشلوا تسود هجو

 یریغندتسو د هجو ق جاوا تیربغسب ردشمالاقیسی ریغنددحاو هجو بولوا |
 ناب هلهجوو ندانف ءانفو تفیفحنیع رافغلاهجر هیاعراطع جش مکت رولا
 | یرادن *#*یناع وتی وتوج دنامادخ *#یاع وتو دنوشیاف همه + ظن # ردشمروب

 تفیهحزاروصنموح *# اخ ن زو بآن 5 ید آن ور كار یوشناحات نادرد

 ۷# تخادنارب ناح تهیقحز ار وصنموح #دش تفص لر و قم لکت اد دش ت هج:

 تقیق> ۷# دش انفلک تةیقح زار وصتموح # تخادکب قشع نایمرد عوج

 تر وضو دش نابع 3۴ تخارقحدو رددوخد و دشادخ#دشام نیعنادواح

 8 رادرس ردنا تقاعرد دوش # راک ن رد دشاب نیب زا روکناره # تخادناریار
 | دناد رس وکناره# دناع نارمحوا نتشکر دنیش * دناشفرسدنادب سسوکناره

 ۶ نکبلط ینامرد درد یرادن# تسناهن نم زا ننه "نیا نکیلو # تسناجناج
 د(عیوننم ۴ ینایرقشامو ییاقح بلاط یا یدعا ۶# نک بلط یأناج ناجیرادن
 + یوم توط ظفح و قاب هن زود كنب رره ۴ ساب راد یرکن یی كر رهیور
 یا نسهلوا سانشور ندنمدح نس هکبال وب سانشور تمدخزوتیدرک هک ود

 بو دیا نایب هلا حاضبالاک هزمس ن نابلاطیاهکرارروب اال وم ترضح لبا عم
 ید كراناو یتیععحت نالوا هجوتم هقح بانجو قیدلقم نربو هقرآ هتسود یوس
 | هسداراو تیلباقهدرکیفنق رهسب مدلءا قیفح ینیرلثلو هداتفءانفو نالو !هدطسوربس

 | هیروصره هک ات بودیا ظفح هدرکنوردو افصا هلا شوه شوک ی یرابررد تالک

 نایب نوجا قمالوا هتفرک اپ هریفص ع سمو روزت ماد نکگیدژوک هنادرهو هتف رف
 تصاخو هنراتاد هللاتربصب "هدیدرظد عطق ندنروص هد ر ره كْمساوط نالوا

 | دنس ندنراتمدخ نالوا تداعس "هرامرمس هک رد دیها زکه لب ارظف هت را هبقیقح

 ٭ مظن ۶# نسهراتروق ندنادلقم بلغت تسد ك" دارا ندرکو نسهلو | سانشتقیفح
 تناکرز زان # تسبمد م فرش ندرکت مدخ # تسمدا قرش تمدخ تروص
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 یسبریو هدود ره تربح یسیرپر دعوت یکی تربح یعوردّتسود تسم قرف هکر دنارح
 هلن اکو ادنب و دنک ه اکو نادلقم تبع هاک هکر دلو هدود ره تربحردهوبقم تربح

 هلط اب لخت عاوناو بودروق نغامدو نلدو بودیا نظ مردیا هدهاحمو تضار
 بولک لالک هنسفن هلغلوا هری ندتبو قشعون د لئاطتحال هرخالاب بوشود |

 نیزو ندفحبناج هلباهدود رمترحود شعالایخو یهو یروقرب ینبقاعك نوب
 تربح اک هک رد هلو بعم ترح لوا نانلوادا رعیدعارولوا هتشکرمسوسوب اهب ونود
 بودا داشا هلبا هللا هب را كيلق*هلتف ندلعاک دش مم بلاط د رم مکتخ ارد صاخ

 3 دخ اسهاشم نون و لان دندو ومد ق دلو | لاج هج وهام شک هد ریسرتس

 سپ رولوانوزفا یملوو تربح بولوا قرع هسا رد نادجوو قوذو ناق رعوع ۱

 دوش قرغتسمو تسم# تسود یوس دشوایورار یکی ناعیونثم##هجریدقتوب |
 بناج ( سج وهو هلا دم جو سا نم )بحجومرب یزو تالاجنارمح نالوا تسود هجو ۱

 یس هقرآک یسنرب لواو#تسوایوزدوخوا یوراریکیناو یوم ارد هب وب
 لماکردناردوخو نییدوخارزردزوب و دنکی زو كنار دنارح نالوا هقلخ یز وو هفح

 بت مر مضر شنو فا هللا هلسیورقن| لیعام ارش ی ونعم یونشع حراش یولوم ٌهَس
 هظحالم تسانم هدفابسو قابس هفیف | ق ردراشت اراتخایانعمو هرزوا قوا
  عارصم هجا یو یرورسو ردقفاوم هعطو تسرد ییعموبهدقدنلوا

 فرصتو تسویب اد و تشک ی نافدوز|یدنفا یرورسبوریورخآ یانعمهدینا
 | یهجو كتسود یهحوكيا كن رب لوا ید یو رل شع دهدشادخ نازا هحوتو

 ۱ هدقابسهحرکر لشعد ردقارغتسا دمت ره هکر د یسهدن رک كتقیقح بار راذ| مهكر د

 قیفوت هنغارص» # تسود یوس شن هک ناربح نانج ین ٭ ع ٭ نالوا
 فسعت هسزولوایخد فلکت هلفلوا تفاطل هدانعهوب قوذلابسحع نکلردرذعتم

 هکز رهدیاراتتخا یهجوو هدنوب نیکمرب و افصهبلق یخ | یانعم ندلحا یییدلوا |
 بولوا مسق یکیا یخدرلنا ردتسود تسمقرغ هک یسنات عارسصم نالوا هدقابس

 | مالکریدقتردناب ولطم نالوا هدکو لس تیابهن یرب و نابلاط نالوا هد طسوربسیرب |
 تسودیوسوا یوزار یک دنهو رک و دد اه دش ٭ تسود تسمق رغ نارح هک( نانا |

 ١ یعی رولوا كعد تساهدش # تسود یوردوخوا یورار یبو# تساهدش ۱

 | هلبارلنابلوامدزکهار هدانف بت مزونه كقشع بار را هرس سدق انالوم ترضح ۱
 || رادروب تراشا هرالماک لصاو نالوا لئاب هتتداعیم اس هلناقح دوحو انقلاءانفدعب
 ۱ یهلایوسام لکبولوا دیقم هلا رطاوخ قند یسبضم نیو قسم یب
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 هدا رر نالوا یو شوخ لکه دنراکو هدنامهن شم و وب لالز ب شفا تارا ۱
 كکودلبا تیادهنسوزراوا رکو شب هسد | هر تعسقدازار :ولوا ناف

 ےکر وک سبات دو سالبا هراح هن شلید هلب و قلطم رداق هراک: دنهدردیانلوا ےک

 اب تس ورراوجقد الن نکا شع وطن اکمە داع“ قفا هل اراک زاوتدابعر زهد ص

 و هرسهعلا ۱ مقتاخ ةیلزاهفصبضعلاو اضراناک اذ اذا)هدب اف هن |

 1 تولوا ن سود هنا طرش ةنعهللا یطررگ ترصح نوا کز نا تاور(تاکح)

 ۱ تروص هز كنس هکی دیا نامز یخ دود میا بو دیاب اطحو یدشادخا لئاس ر ۶

 لافطا هک ات عەتلبا دم هناخ نس نی دو د مدرسا كمر وک كغیدلوا های به هو

 لیضوة ندکلایبو لیق تمرح هزر رعاب یدتا سلبا یدیدر هيلدا | هبعالم هاکتس

 هراب اع تاحردو تداع لاسرارهو راره هدر ره كراع” | تفه هک ل اتربع ندش و ۱

I,هلواتلودو تمار 1 کن قلوا هد الاب هک مدلیا نطو مدلبا تن اه هکنالمو  

 نشود ندکسکو هک مدر وکم دلا رظد هللا تود هکنوح مشعار بم ندانعمرکم :

 ا رادو منشود زک و دششود و آناهک اب شمرولو اله مرجال بوشو دمکحت

 لب كيناسکس من Sa هک لیق هظح> الم راد مدحوا هم روو مدشاش بولاق

 ا هدف نو 3 امانصا رو تا ادهروک دی تداع ۱

Koaا  E۳  

 تسد سەن هکن آ # یی وت دردن رخت در ا اض 6# ردناد رک سو نونو

 %3 تسارت سدت و یلاعت كالم %3 تاو سل اس و اف همام # ییوتدرعو

 ٭ ۰ دنزاس همهزا عمطیب * امزار یسک هن تیاکشیور#/امزاریس رهف یک ھە

 هلف اع رواو ر ہک 4ییارب وترک * روا نک اسیم"هراح  هدنزاون م رادنوترج
 ٭ ر ظن ی وت ميهان هک رب # نیبام "یسک ام یسک یا ٭ نیبام "یسیاودش
 دهاو کو تیزاونرک *تخاس ےعاوت هلبق وتر درج#رکتسد ی وت مزب رک کرد
 قشاعیا ٭ ما هدنهان هک نک ام ءراح ۴ ماهدنهاوخ هک مرحزا رذکر د #* تخاون

 للعو ارم ندارحو نو نوه قلاخ راک ان الوم ترضح ا ر کر ارس! فشاک قداص
 ۱ تو ردلس نعيد وا ۱۳ یس یربع ندنربح هد دراکو تواوا ار هد دو

 هک ناربح نانچین 6 یونثم ۶# رارر وی نایب نکیذبآ تربح هاوقمهن تربحلواو
 یس هفرا زک ردلک د نارمح لا دام ندناربح هدد ۱۶ تسوا یونس شنشب

 نیل | هکللب# تسود تسمقرغرک نارح نینح-لب ۷ یونګ هلوا هداج تسود

a 
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 ETT خالق صیانت اق اا دلح ار نوعا ناکہ 1
 اطرشرب ندطورشیاسحاو لصف كل یاعاو هناه»قحامایدروب تراشاهساس |

 هک ارنو راک ٭ یونثم هکر رروب هلغلو!تیفیک و تلعب و الواط ورشم 4
 ترورض نا تکه ک نیا  یونثم رر و تیفکم که نوصب راک ٭ دهنتیفک |

 عاتم دڳ ع ینعب رر و ترورضول مدل وس هک یطورشردقوب و یلاث ماو دهد ی |
 تالسم لاثما نانلوا رک د وو ردتضا ر نالوا مزال هنمّومدبع نکل *نلوا هزادنا هتمه |ا

 نیزرک ی شاع) بولوا لص او هل ً»تیاهنهدلاخ تیا د كلاسبو دحاماردبو ذح تالاس |
LE METIS ۱هذ رک واس یره ذج هرزوایید دنلوا اس  

 تسد هبراک كران لعاف نالوا (در ,اللاعف )ردبام دقت هنب ردها یرهدهاشمو ۱

 شیک ٭رکر ه دنهتصكهاش و اب لتع كي هرم شر لار دو لتع ۱
 هلبوت اچ ناد و داغ نیک هک یون e کر ھ یلحاسرهل وابر و 1

 ٭ نیدراک دشابن یناربح هک رج چ یونثم  رزسوک یادض كنون ءاک رس وکه ج |ا
 هج ردا نوا رج او کریو ناجر راک زالو ایر ندقلناربح هدنراک ند |ا

 تضا رو دهاحمو دهازو دباعهکر ولو هک (دب ربام کش و ءاشبامهللا لعفن) هلکهسایقو ۱
 | دهام ین هکروا واهگورتسوک یدوصقمهد رمالارخابوروکر با هتمارک ابلاغیرلک |!

 یکی رمز نیو * ج ریسربهداهناپ یکینا *< تب : ۳ واوا یدومشمقحكنس هب دهن
 لد رلنلوا نوخ یرارکح هللا تاضار عاونا ا ءاک ههعفو ٭ شرب هضارق |ا

 تلودبراک *عیعاظن 9 رولوا روو مورح ندلاجج ؛هدهاشمو رودنددوصتم |
 | ناتلود 3۶ت دتف| یاود ی زد مم#تسارک ی زور تلو د ناهج ات تساهم رب دس هن :

 ۷# دتخود نت هزادنابدماج ٭ دنتخورفارب هک اریرظنره # كار هحرد ناهار

 اوه نب رگدیامرمسرا ہن ےک 1۴ یرسرهدوب تلو د مر ع ٭ یرخ ر هد ٹکا “راب
 ضح یاعتو هناغ قحر روک هدنابغطو رفک ی نتاقوا هکلب بو دبا حرخ هسوهو

 رم م ا مر یک ا ا سن

 | یسید یس ههنورروچوا هللا رلکلم بو ردن هراقارپ هدالعا سودرفو رروخا
aنکتلوا تیالو بت رع "هداهنمدق هلباتاولخو  | 

 كز یدلا اذه ( نولس مهو ما لتسیال ) ی ۲ رورخم ا

 هون کاکی دعسان EY ۳۹ تین ها لاعلاریصر رباح ماهو الا

 هک هتوط 4 ک نالوا ع :یفامددولوا لاح وابا دا هاب ن
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 یا ربا فص وب بفاص 3۶یدلمال افیت یدقایمهلنایلوا ید ۱

 ¥ یدلاق مراو یرمعن دعح قنع هللدج 3۶ رر دلوا نر اسیهلاردایدجا

 ۱ زادشروصتنم ¿ نوح هک # قافآر دنا تب ور تسدد یسک 4 هرسسدق راطع

 سست FEED TES TRS ZR LEZKE جیبی

 8 النبع ر دشروصنم نوچ جت رد تیور تس دید یدک قاط ناو مشج
 ینایر قشاعیا یدعا ۶# ادب وهوتوش لک رس یاب ۶# الات وشالو اخ وش انف

 قاشع نایللادوحو لد و دوحو لبو دنا ادقلامو تالمو سا ناح مدال امر ی

 ره هناخناربو درک یونشم ۴ هک ردنا لیئعو هیشناک aer ییهلا
 زکه دنسس هناخاریز یدلیا نار وتسهناخ نو ارز مکه تسکر ربالثم#رز مک

 ۱ یجکو ر روھ دنک ش نره نامهزو هیون 3 یدلس نغیدلوا نوفدم

 ید لاثمرب و یدلیاربمعت هدایز ندیکلوا یتسهناخ ن دکل وا نامه هنببولوب
 ییوجویدسکن دنشابیآ هتسکرب درک كاپ اروجودیربباربآ ٤ یونشم الثم |

 نوچ اربهطت یطوحسب رولو اپانو ردکمبآق جاوا ثولم با مچ ار زیدلب اپ
 ندنآ ۶ دروخبآدرک ناور وحرد نازادعد یوم 2 یدسکن دنشابی وص

 ناور كاب و فیطل بآ قیال دکمگا ردنعصتم یتسانعم صوح هک هن وح لو اهرکص ۱

 ارتسوب € یونثم هکر دوب لاشرپو ردکع د وص قيال هکمگ ادروخ بآ ی دلی
 قشوکو یدتبا قرخ ییتسوب كحورح حارحرب الثم # دیشک اراکس و تفاکشپ

 هضافا یتعمو ردکعا حورح رارکت ةروص هجرک | یدراقیج یناکینالوا هدنجا

 هرکصت دقح ناکب 3۶ دیمدرر شلازآ دعد هزات تسوب 4 یوم *% رکنی ور |

 مالسا # دتسرفاکزادرک نارب و هعلق هک یوننم # ید لاثمرپ یدتب ددجدلج هنب ور
 هلا هب راح سار ندرافک عالق ودنا ازرع هلا مالسارکسع یسی ر ن دنراهاشداپ

 حربدصشحاسر نازادعب د یونثم یدلبا ت ؟نولاندنلارفاکو یدابا نارو

 ۱ مالسا رکسعبوب انورابو جر هو بوزودهدانز ندیکلوایب هعلق لو قلا دعو 3عدسنو

 | ندنسبانکو  یدلبا دس یرالوب كج هلکر فاک بور دلوط هلبارباخزو عارب و تاو |
 عماوجو دجاسم نوح ا قوا نیدیعو هعجج وص تماقا بو دا جارخایمانصا

 فویس برض ند هیناسفن یاوق فرصت ی دب هعلق ید تادهاحبایرایدعایدلیا
 | هناحوریاوقرکاسعمحهل ادعب و بو دا تمه ل ذب نوچ ا صل هل هلل ارک د بصاوق

 |سعنتاورسصد هلکع ۱حورآحممبولوادکایور ابو د دش حر رب توقر هو هلیقولم هلا
 قیرطاقترا هالعا نداند |انس ال اهرس سدقان ال وم ترضح سد هیلباصالخ ندناطرشو ۱

 جارخ ااناممججریهطت هلبا باز بآ هاردساب نان هناش بیر نوج اخر اهظاالواهرزوا
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 سدقانالومتیرضح رباصرارسا قرشمو ربارس راتسافشاک هدنرلکدلما لاّوس

 ردزوک یخ دهدرسیونعم سح هجرک بور و باوجهردقم لاوس رهاط)ارس |
 | تاجرد جراعم هلغلوا لایهتسسکو لاطالتعم ند هیناسفن ةغاتحم ضا رها نکل

 ینیدلوا ریذبتلع هلا ضراوع ضعب هرهاظساوحوردشلاق مورحندافتراهتبلاع |
 “لازا كن رهاظ سح یدعاردلکدیاخ ندعلوا و کش ید یونمسحیک

 ۳ یا ون ین یکزگکیدیا بلطند زوص ناییطتاخ |
 نامز بحاص و لماک ناسنا نالوا ندیناصس نابنیحو یتابر نابیط نوجاهلازا

 یمالع كضررع لواو ی رم كن ونعم سحو نکدنا اجر ندلصاو فراع نالوا |
 قماعسو تلعرک او تعالسو تحرک | كش ونعم سح زوکه سرد رد هلهجون 1

 سح لو |##نت "یرو+هز سحنآ تح یون م ار زردیفالخ كنم رهاظسح ِ

 | داب یناضا حور هلبا یناوبح حور مکتن ردندنفلرومم نت یه كن روص |
 | بوسنم هندوجو # ندب ینارب وز سح نبا تح 6# یونثم اردشملوا لیصفت |
 نتو نار وند یماقتساو تفاطاو تمالسو تگ كن تاک ارد او ساوح نالوا |

 | یوق یناحور یاوق هه دلوا فیعض هلایم تعیبطو هراما سفن یتعیردندنعلبارخ |
 ۱ نادانایاربو نازادعب 3۶ دنک نارب وار مسج مھ ماج ہار € یونشم لک اږزرولوا

 روم هبت رم لاک هرکصندقلنارب و لوا ردبا نارب و یمسج ناجهار مرجال #دنک |
 هدقشاع لدرظن عطق ندهبروص تادهاحو تاضا ر مالک ةصالخ رداناداناو |
 لک ایکلاس اتطایو ارهاظ هدک دا سکع یناجر *هذجرو وتر ندرس رظن |

 هروص بودب را یمصسو م نالوا هدنندب كولس)البقو بو دنا مطقن»ندب رسو

 | ید انطابو بودا هلازاو عدد ید ی هیعسط تاوضتعموتاوهشو ردنارازنجد

 نافرعو تاذلایدحا هجو دوهشو سناتاذل هدعب بور نده ورخایوزرآ |
 تایحو هتشرس هلقْسعرو ید نسپ روص محو م بودیا روم هلا قیقح
 لذ #ل ام شعردک یناح تكنخیا ٭ یونثم ل یدعاردنانادانآ هلاینادواج
 بحو لأم قشع که لاج لوش یراتخ و تداعسیا # لامو تالهو ناعاخوا درک

 ییراو ٭ هرسسدق نارراسدجا 9 هرلباناجو لامو تالءكرتو ناعاخ لذ هدلازبال ||

 #* یدلاق عاهجود سپ مدو لا ندنس هج # یدلاقءاعاشمدریو هتسود لوا |
 مرا قرنا ینزوک کوک یدحآ # هر ودنک یب یدکح یدشرب هللابح هکنوح 7

 مرارفو ربص ورب ندلروک ی نا # هنلیا کو کوب یدلاص نسکع لاج تسود ٭ یدلاق |

 ماکو كشن دہرا م دروس کرش * ین مدروک نیل قح بوایجادیحوت نیع#؟یدااق

 ( یدلاق )



 : ب e 1 ا
E E O۰ 2 و ا ید  

 ۰ ۰ ۲ 4 وا ا ۳ 2 : ۳ )۳۷ St یخ ۳

 نه ۶ 2 ساب Ns ۳ فم ۰ ۱ 1 < e و
 ۱ 9 3 رهام ۹ 4
 0 ب ۱ ِ ِ
 , ڭڭ ۰ 1

 22 : 4 ۱ ۳۹۱ E xاک 5 ۱ 2  

 یو دن

 "ربیع ناقیلا قح نیش هلا كش مار ارو مك عو روا هراکشا نی ندکشبوبالاووتسم
 6 ی وشم الشمر دندایحا ءالګ هلا بنابر تاض وف بول الواندانومءالهحارب زروابق

 د یوننم دسارصع اشاخرب هنناهد كزهدنزر *دهجک اشاخ هدنزناهدر د

 یکاشاخ لوا هک ر دبا مازآنامز لوا هتسک نالوا حور یز #د ېن شن ورب هک دعآرآ هکنآ
 هسح دم ار نوح # درخ كاشخ كر هم نار ازهر د < یون هیلباجارخاندنناهد

 زباییسح كز هدنزهلوارهاظ درخ كلاشاخر هکنوج هدنح اك هتل ناز اره درن هدنز |
 ندنناهد بودن الاردا یرکچم وح لو اهن | لر عل كس دا هد سح عی یدتلیا

 اشار هنگ اكر هک هل نارارهیرهاط سح هسرولوادام یسقفاقا یانعمرراقبح

 دطاص لاعف |هدنح !تنموم نارا زهد ص جد طاب سح یکی کیدا اردا یریغص ۱

 یلطبم هشام نایاءادیلقت هقیفص نابرا هلهوحو هجو یقفانم نالو این مهدنتروص |

 تاضویفو ینابرتایلجت یلق هسرولو ادا رعیسفنا یانعمور دنا قرف هل د هيل هشاذ

 نایات سج اوهیرغ ندیناجر رطاخ یافحقشاعنالو | لح هل یناج ره ذج ۱

 | الجهد هند اوزلر ا ندنلاحلکوکو ردنا هلازاو عفد بو دا صینکمل هش ارودص هنره
 ۱ ها رطاوخ ماس ا رونلو ا قرف هداز ردعلوایوسامرابع هسلواهدانز هبت سه هنره

 لیصفتامدعینیدلو |یناجرو یکلمو ییاطشو ییاسفن رطاوخنولوا مق ترد

 یسفنرطاخ و درریسنم هم یت ا یاو ی

 راشع ر ردنیش رطاخو یناحور رطاخو یلععرطاخو یکلمرطاخو ییاطرشرطاخو
 موهفم عوج دف اد صم + فلت تاور امار یدوصقم لا هلج ع

 بولالوا یروص سحنداقرف .a قح ناکهحویاب مالک ل صاح رد واسم

 ۷ناهج نیا نادر اند سح ٭ یونشم ۴ هک ءاناک اردنطاب سحویونعمقوذ

 ساوح كرك ەي ردینابدرت كناهج وب اد سح *# نام تایر و

 حرم هللا ساعملعع وامل وا لاب نده رشي سا دٌشسع هتطاب ساوح رک وهر هاط

 ك روص ناهجو یا نوک ا رق نداق ت ودا کص دقدلوا

 تاک هبناماو ےہ کک نالوا تودذم هش داها ردینادرپ

 یدعا ردیهیهح یالتعا حر ادم حراعمو یونعمناع*ا نادرا ردهبنادحوو هرفود

 بط ندب مط ی شاخ لاابند سح# ببیط زا دی وجم سحن ا! نیک + یونشم ۾

 نالوا بونم هند # بحزا دی و سح نآ. تگ 6 یونثم ۷ 9

 هللا لاح ناسلوب د هک هیلوا نون هدزب یونعم سح نالوا | نا بوشود



ECD 
 * ءالدا یدمسان اينها لع e اعلا لھالالا |لصف ال + رعش دھو ها مرک :

 سائلا دەل یتینالو ۱ و ی لحن ولها او کش ناک دقامء ءرلاذعفو

 نیحایکحیردالهاح نم م کفار ااو لهط !اخا وک !الو¥ءابح اعلا ل ھاو یتوم
 ړو دلا العم دنرنسفت ك ٤س هع رک ت سا (نایقتل, ن ر علا حب م )ق داص ی شاع یا اخا ۱

 نکلردرلحورمو قالم هت رب ر ینام جو یاحورن رحم هک رزرو هرس سدق یان ۱

 یدرولواربغتع هبولعهیناروت یاوق جانم ند هینالط یاوق ناخد یدیسلوارجاح |
 لطاعو لطا نده واع یاوق راونا تابلغ ید هیلفس یاوق تابصاخ تالذکو ۱

 تامدقم یدعا ردرصاقو رجاع ندهب واع راونا لج هیلفس یاوق ارز یدرولوا ||
 یلصا كر زو دره نیا هک ناو یونشم 9 هسکدلیق عاتسا هللا لوبق عم یي هروب

 لصاكندض ن رع و و ردناورندلصارپ رع یکباره و هک لوا اک اولس ناور |
 عد ردرل عانا رحندهدحاو تعرعح دلاعوب ید یسکدا هکر هک ردهدحاو تعصح ۱

 ۳ ا ےس ا
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 هت ا دههارءاش یعس 9, ردتافصواعسا رهاظمهک تاسوسح نالو اد ومشعهدن ازک روص :

 كتسکیا نکن ردکلاهتم هدحاحاو رم ماط هط 3و 5 و تكاسنم هنا قو بدعرح و

 | فالتخا كنابرد یکیاو *نآ لص اا تورو درهنیزردک رب € یوم ر درب ی نم ید
 : داحاو شک ده هدحاو تفصح نالوالصا كرت واو تنارذک ندنسا روص

 ردنا ۶ سومەن یرح كفل طم دوجو تیارسهدش دحا هب رهیت را هب روصناو التخا 0

 کدمکن دتروص س تبا شوک نمو ماد رکا ینخرکآ ارل روس رس ق اانا ۴ ادیت |

 الاو رداکد یراک كسکره ید ربیع یتربس ندنروصو زلوا مسبم تقیقح لین

 #رابعر دوکبن رزو بل رز یوم 9« نیسم نیز وکر دناسا هالو ا ی هل كحهدنبلق

 ٭راتعا ز ینادنرکره كح یک یونثم  ہدکعارایء یصلاخرز ہلا ںوتلا بلق

 ید یسیکیا تروصارپ ز نیس نهدیا رعو صینهفل ندنتهج راشعادرح رسکح
 معبر ولو ار هاظیرلتسحو حق نالو هدنریارسسو نورد هر رګ كحور وئلواراتعا بهذ ا

 هدنرا هرهاط تواق نکل رون روک د حم هروصلا بس قفعو دلعمو قفانمو نموم |
 هدنرلک دلدا رایع هدعشع كح یاراهشاعنالواع دوم نادزب قشع هل عشو ناعارون |

 | ۶ هعاصقلورغوط هدنکیا لفاغیا هع | نعطهزب (هرر ك )رول وارھ ابو ر هاظ یراق افنو دبلن |

 × كعد متر ادخ ناحرد اردکر ھ ی م ار ,زەعازو اراد < كالن رق رر روا هةشع كح |

 ا وو نود لع دنا و ناما و یارو ناتو كرا یخ ل یکم |

 شرب هب هنس کلا ۱9ت شزو ادنادزابار نیقیره *عیونثم + هو نافرعو ړعر اعم ۰دن رسو |

 ( روتس )



 نایعا مک امن مکع:وهو بجومرب دارم دن هکر دنکم جد وب و ردسبتقم

 تیعماج ناکمالاو بوجولا نیب سپ هوا تیعمرمس نابرسسدارندیذع ره و تانکم
 اضتقا یبهولا تكلم طب هیلزا تاذ تنطلس مکح ارز ردخزرپ هیناسنا تقیقح

 نایع یتافصو تاذ بولیقرهاظم راهظاو بودا تب وب رتانار بصز هلک ما
 قلخ یس هيلز /تداراو هیلزا تبثم سو یدلید قلق ناناع یتساعساتایضتقمو
 یرودصكروب نسما ةطساوالب نددوجول جاو عدق تاذ بودا قلعت هک

 الج لج تلع ی ےہ کج > لوا ندلج|ینیدلوا تبسانممدقآ او ودل ايب هلخاو !دنعب
 بنابر تاضویف e ( نج را ةروص ىلع مدآقلخ یلاعت هللا نا ) بحومرپ

 ساتم مدعااو نودطانبب 1 نالوا هللا هویلخحو یدلبا یالّعسا نوحاقلوا |

 تعاخ اذهلف یدلیادادماو هضاوا هفلخو دادعساو هضافتسا ندندحوم هلغلوا |ا

 | ندتمدع رک تا (نابخب ال خزر اف نایاب یا رھا )ید ر

 نیشئردص هدتفالخ دنسم بولوا زعم هللا تفالخ جات و زرطم هل هللاتافص

 هللاو ءاشب نم هسنوب هللا لضف تالد )یدلوا نیماو ظفاح هروهج ر وما دیلاقم و

 لوصح بس قاط او قلا نیب لصاو ففاوو لماک ناسنایدعا ( میظعلا لضفلاوذ |

 رهبک ناسا ؛هرهاظتروص سد یدلوا یعس هلا هللا هفیلخ تب شرق

 کالم قرصم هل وا مظعا حور یس هنطاب تعیعحو تداهشو سح ماعروص

 | شرع ردبنامرهقو نزاخ هبلکسفن و یناجرتوربزو لوالقعو بولوا توکلم و
 روئلو تراش هیاتعم و یرلک دت ار عت ر دک ناسن  هنعوجخ كناک محو طناسب و شرف و

 ا تالم یفالخ رکن اسنا هجر دعت وب سد روئلواهدارا رشد ع ول هلا ر غص ناسداو

 نه لک ن اضارضص ناسا تولوا یرا هدیلفس و هد ولع ےک ورکا
 یس هنطاب تیفح و هرهاظ تروص جد كریغعص ناسدا تالد لع ءان ردیس هب

 ۱ حور ناتوانن ن دمظا حوریسهنطاتقیقحو یس شب یسرهاظ:روصپولو

 , || حلاصنم ناحس* ردە و رج سفن یس هن رخو یؤزج لمع یا ج رتو ردیسبناسنا
 ۶# دحاو اعلا عمجم نآ # رکتنسع هللا ىلعامو هک رعش ۶ هرارجادحا ین لكلا عج

 رد اوحو مدآ یس هیصخص" تروص هلن كن رب رهندسانهرزوا یرابتعا نیعءدرف سپ
 + ءافک |لانعلا ةهج نم سانلا ةر عش ۶ رارروب دهجو هللا مرکی عترمضح مکن

 | سب رد هیاکس فنو مظعا حور تل یسص نح" یانعم ل درف رر هو # اوج مللاومدآ مهوب
 یدریغصناس | هسودلوا قلطمبحاو تافصتآ م وقح تاذ سهظم رببک ناسلا |ا

 یعلاق ردر رقم قلوا لثات هبهروب نه هشما تیاف هلا تانیعت یانفاو دوجو وع

) ۴۷ ( 



 رو تقیقح بودیاوحم ینا هضراعم ندشبحم بولقوردیا تابثا ی هیناحور

 ۱ تابا یراکزار رو بود او قید وج تاّمص ندّییف راغ را سساورد | تاثا یناقا

 جاوراو ردا تابنا ینافرع ړع تایندل بو دیاوحت یتاثدح لع ندب ولق قارواو ردیا
 رداون هدنابقام قیافح بودیا و ينابسنکم تاموسرم مالغا ندنیفدص

 ردپ راهظ یتافصر اونابودیاوح یتانادهاوشندلوقع نویعوردناتاینایایماهلا |
 | لاکو ردنا تاذ راونا ءادبا ه دیلق نویع بودا وح نتافصراآ ه دب واق تلذکو

 بودب اوج ندهصااخ بولق یی هیسجاوهو هیساوسو رطاوخ هلیاسخاو لضف
 ها درفت تعن دیجوت لمارارسا مکشو ردیا تابثا فرعم قیاقح زطاوخ
 هدمدق تارک ی یی هګاس رارسآ لواسدةتو ككرابتقح هسلو| هک اسهدادب ی
 كتح هدهاشم یرخا ةرات هلغلوا یسانف رم كلها رارساو رذا قارغا

 ترضح ( دوعد هیلاوآدب هنج یس لک ) ردنا قارعاهد هبلزا تف رعهر اش هل ساق

 رهطظ»اععیچ هکر دیناسنبلاوق دارخ ندفرح یی دزو هدب یشتس و انالوم
 | بلاوقو فورظو ردهدنس هیاثمتالکو فورح تانناک ع وچ نوججودلوا نک ما
 | سپ ردمدنی هلزمبآ جد جاورا تایلباقو تادادعتسا ناالوا هییناسنا

۱ 
۱ 
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 | ندنس هيج شل لاوق لیاسلا تواعشو نداعس نالوا ع دومهدننهیمح كنبشک ره
 | رهو ردیاکلاما هک ردشاوا لصاج ندانجم ر نالوا هللادنع هکلب بویلو !لصاج
 . فورظ راثآ یني شو ین یدعاردینک.بآیخد انعمو فرظ فرح نالوا هدهلک

 ٠ ناعا كل ذکر دلک د كفرح بولوا لرانعم ید ج و نسجوردابتفصتوبالوا

 ردیاکلاما هی انعم رم ردندانعمری دقت رهپبویلوا ندتروصقافوو فالخو قافلو

 ۶# راب ششوپ ابطخ لاب رظنرب نیرفآ ** تفرتعنصقرب اطخ تفک ًامربپ (ظفاح)
 | رع و زلترح *ناهجرد نرش صور 4<یوننم۶ هکر دیهلا تمکح بچ
 هدننایم كن بسرکیاوب # نایغب ال خزر ناشنایمرد یون  هدناهچنی ریش
 | نر روا طلت یراتغمو را زواجت هنسسپ رب یرپ هکردراو خزر وهدربرب
 | رهطم دارم ندیذعیم و ردلالحو رهف رهظم هک ردقفاتمورافک دارم هلبا
 | رولوا طاتخ هن رب رب رهاظلابسحم هچرک اردقفاومو نمّوم نالوا لاجو فطل

 | طالتخ ایونعمنالو اع وضوم هدام بولو ایلام هنب رازبرب یتعلا ثبخنم نکلو
 ردب رهیئزا دادعتساو هاذا تبصاج كس زر رز داره ندخژر وزدنا چیه لوح

 ( ولو )
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 فشک ت اراک هلواموا همیدعا (تالذربغو لوالانیعتلاو لوالا ییملاب نیفوصتلا

 هکر د العاقو هر دمت تقیقحو لوا ل ةعو لک ل قعروتلو ارابتعا هءبرا ح اولا هدنتف دوشو
 نلواعقاو تاربغلو تالدبنهرومآ ا نالوا هشعتنه هدلک لقع حول سپ زرد ید باکلا ما

 هد دقطان سفن هلخروما نالو هدلک لععزد هیلک هقطا سفنوک ردق حولو رب داضقاکآ

 یش ره هد هام *هب ورج سوفن حولوزرید ظوفحت حول اک هکردرهاظ الصفم
 لایخ ثلاحواو بلق یا ح ولو حور لوا حول بولوا شدن هرادعمو هتنهو هلکشب
 هحول و سر ردنروصلبا هدنداهش لاعوب هکر دالویه عیار حولو رولوا هدنسهراپم

 قداص قشاع یا ردشُهلوا تراشا هنانعم وب هد همدقم مکت راد تابثاو و حول |

 هد ذع رک تیآوب هرسسدق لقب ناهمزور هک لیق شو د كسوه شوک ق فا وم رابو
 بلط هلا تادهاح یلاعتو هناصسقح هلا هع E تناو ییعد ردرلشمر وب قیقح هن ۱

 منه یاداع قراوح ساغلا ید ندکاشمو عطفو مسح ین دره حامطا ندنامارک

 نیعم نامزرب نوجا هو ماعمر ره ندنیفراع بنا مو تاماعمار زردشمروبب
 لزاالازلوالئات هبهرول نم هبت رح دحاودرف لواندنغواب رو رم تقو هکر دراو |

 هدشاعلب الق) یلاعت لاقاکرولوالٌاتهرکصن دقدنلوا افطصا هتامارکو تاحرد هدلازا
 نوعا فشکر ره ندارودص ندایلواندنافصو تاذ كلذکو (اطعواسکح ا
 نوح افراع رو رم فشک نالوا ندنافصو تاذ نویعو ردراو تقورب هدهللادارع

 یس رب هکر ولوا لصاح هرکص ندنروهظتبش یکیا هدنبلق كفراع الارلوا لصاح
 نام او نافرعنالو ا هتیب ورو تابثا هدندوبع تفص یس ر وو نده یشپ تافص
 هدهللادارم هیضق ند هیلرو تنو تیدوبعو تس ور تالذکو رولوا هل اد اندزاهدناع او

 لواروبزملا تقولا لبق هکردراومواعمتقو رب هدهللا عودلزا نوجاردقم رب ره
 (باک لحا لکل هل ود ین) هنعهللا یضر ق داصلارفعج لاقاکرلوا لوصطا ن رق دار

 ناسارب نوجا نایرهونابب رب نوا لع ره هکر رر ويب اطع نیاوتقوةب ورا یا
 لهار نو ات رط رهو ته رط رب نوجاتدابعر هو تدابع رب نوح |ناسلرهو
 تراش! سپ ردقوب كلکشا ملکتاک ایلیا ربع یس لاوحجا رک هنسک لوشسد ددراو
 یتدارا یس رب هکر درابخا ندشنایلزا ناتفص كنيلاعتو هناصسنح تیآ موهفم

 قد تیب و رروما نوح ا تدارارره هدردقو اضق ذافنا یتعب ردیلع یسرو
 یخ هسراباتک ردراو یلع هناذ ق هنعوق و تیفیک كش ییدلبا هدارایعوفو

 ندردقواضقو تابثا هلناهدارا ینکودلید هدنلعر دیس اد اع كنیلاعت و كرابت

 ردیقاب لزالان تناک اک ید تدارا قا لزالا فن ناک اکباکس ب ردناوشنکو دلبد
 ا
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 دسیارولب رونب نییعت هنره ر دیم دیعس ردعش هفط) و براب هکر د تولوا لخاد
 رازابینا هسیارولوا سما هنره ردیماشنار دی هرک ذبرابهکر یدهدعب ردن!بتک تالم لوا
 هدانز هنندنالب زا تورود قهرو نمفحک هدعب رازابیفزرویلحاویت راو ملعو

 قزررک او تواقشو تداعسرک | هکراشمروب دوعسمنیاورعورولوا صقانهنو |

 دنع هللا یر رع ترضحو ر دیا تانا ینکیدلیدوح ینکیدلید یلاعت قح ندلجاو |
 رونلوا تیاور وبدرا يدا تارق ییاعدو بو دبا اکبنکر دبا فاوط یبرکم تب |

 نح افةواعشلا لع تتك تنک ناو ییتسناف ةداعسلالهای نت ت نک نا هللا #

 هم عو باکلاما | هدنعو و ءاشنام و اب بم هرفعلاو هداعسلالها یاو

 هسراد دی ا , وتن دنب ونذ كن رللوق یلاعتو ها قح هک رارروب هنعهللایطر
 ےھنا سەللا ل دہ كلواف ) یلاجت لاقاکردباتابئا تانسح لدب هب وتذوردناوح
 كهللالوا رداضقو ظوفح حول هک باتکلصا یتعب باکلاما هدنعو (تانسح
 هلن نا ل اف) منع هللا ی طر سابع نیا نعاطع نعول و اریغتمو لدتم الصارد هدن دنع

 موب لک هيف هلل توقان نم ناتفد اهل ءاضب ةرد نم ماع ةئامسج ةرسم اظوفحماحو ||

 ما نع ابعک سابع نا لاسو باک لا ماهدنعو تش وءاشیام وچ ة ظن وتس واع ۱

 مهدعن ی ذلا صعب كنبرن اما و نولماع هقلخامو قلاخوهام هللاع لاقف باكلا
 كلذ الا كرلع سال عالبلا كيلعاع اف كلد لبق تنیفوتنوا كيافو لبق باذعلا نه |

 تاکرحكسان فماع هد هع رک تیاولهک هلوامواعم (فمایقلاعوب ءار او باسطاانیلعو |

 تاک ر حكنيلس مو اینناو تراش  هنفیدلوا هباییاهستداراو ینابرتبشمینانکسو ||
 ةشلالصالحالو ردراوتلالد هنغیدلوا هلنا ی ابر یاضرو یاجرنذایانکسو

 نذاو اضر لها تالذک بولوا نیعم نامز هنلعف عوقو لیدماع تاکرح ةدارالاو |

 لزواعشلهاولیدبت هنانس> یت انس لتداعس لهاو ردراو مولعم تقود نوح ا |

 هدانز ردلصاح هدناکلاما یرما هعاخ كن رپ ره ندنیهرف سو ردا تابثا ناس
 لقعلاوهباک لا ما) دکر دشلوا نر رعت ید هلهجو و باک لاو نیا لویق ناصقنو |

 ف عفو سدقلاحو راو لكلا لقعلاو لو الا لولءلا کا حالطصاب یعسما لو الا

 قلخ ملا هلا قلخ ام لوا) مالسلا هيلع لاقاکیلعالالتلاو مظعالاحورزا نیل

 ناکام لاق بتکا !امولاق بتک هللا لاق ع(نو ررطسدامو لاو نتاودلا یهو نونلا

 لوا لاق ديعلامو یا قطن الو قط مف قلا مف یی ع ےن حم ةا موب ىلا ناک هامو

 نسحا اش تفلخام لاق رداف ریدا هلل اقم قاف لقا لات لقعلا هللا قلخ ام

 ناسا فیر هاش اخاملوایجورهلل| قلخام لو ااضیالاق یطعاكرودخا تر كنم

 سس تا

 و ی ی ا

 ( نیفوصتلا )
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 تاکللاما یتعمرح لوا هکر د هدنتف كهللا مارک الاول الم اوذ لوا دوا رف ۱ 3

 | یهلانلعحو كالبق نم السراتلسر ادعلو )هددعر"هروس فی رشتب وب رداضقح ولو ۱
 ءاشبام هللاوسک باتکل جا لکلهللا نذ الا هابى انا لوس ر ناکامو هردو اح اوزا
 ثیاوبهدلیزمتلا اعم ردشلوا سابتقا ندنس هغ رک تا ( باکلاءاهدنعو تشو

 هللا لص مابرضخ ترضح دوېم هفناط هکر دزوطسم هلاهجو و هدنلوزت بنس كز هء رک
 زدلکد قربع نداسد قمه تالحروب هک اد دید تو دنا ضاّمعا هدتنفخ سو لڪ

 لوسرترضج هللا تاجوز تارک بولواندنفرط نیک ثم ضازعاو رلیضعب و
 تار دنا تلالد هون قدص ی ورلیطعو و تو دنا لاقو لیق هدف مالسلا هيلع

 لاعتقح سد راشع د قدیا ةا ن هل ادع نالوا ح رتعمورلن دتا خادتقا ةرهاط

 لازاویو یی هع رک ت اوب نوا تاوج هنالواتنا خ زیعهو تیکبتیرلضراعم

 ۱ ايق مالتا كيلعدجاب (تالبق نم السر اتلسرا دقلو ) ییاعتهلالاقف یدروب

 ۱ هل انلعحو) ادر دن وکر للوسر تل ثم كس ندرتمن سذخ لو ندئتس یز [رممطعب

 اسف كاس ےک هتن قدلف ترذوجاوزا نو = ارالوسر لواو ( ةن رذو احاقزا

 نایلوا یراجابتحا هناسن حوزتو هناب ورتشمو تالوک أم ۍرانازب یتعب یک كلدالواو

 هللادبع هغ رک تباو (هللانذآب الا باب یابنالوسرناکامو) قدلعفند هکالم
 كرات حالا هروتک تبازب ندرلتنآ هکیدلو فی هلوسررب قعدر دب اوجه هيمان

 هکر دراو مکح رب نو ادماو تقورهیتعد (باتکل جا لکل) رروتک هلند ات الاعتو

 نشت اروهظییخا كب وتکم لوا هسلک ققومک اتردب وتکمهش رزوا كدابع مکح لوا
 راشم دردکع د (:دمولجا باک لکن )ر دراو رخ انو عدقت هدنوب نت رف ضعب و

 ر دا لوزن هدنفولوا هکر دراو نیعم تفورب نوما یني ر ره كةل زف بک عي
 یکیدلیدۋر داو ع بش یکیدلد د ن دظ وفم حوا یا غت قح (تش وءاشیام هلاو م )

 فیفخت ییع رک لوق (تش و)بوقعی و ممصاعوورکوباو رشک نیاردناتابثآیبش
 فالتخاهدتآ یانعمو رلشطا تّارق تس و هلا دند شق هراسءارق بودا تارق هلا

 ندعدارشو ضبارف یلاغتو هنا هللا ا4ع هللا یر هداتفو رانج ن دیعس توتلوا

 راش ایسفت ویدردیا تابثا بوبا ا هما ن کیدلی دور دنا لیدبتو حسد یکیدلید
 لجا هللا قژر الاردا تابثاووح یتکیدلد یلاعتیح امهنع هللا یطر سابع ناو
 هکر ونلوا تیاور نددسا نب هفنذخو رل شمروس واد لکد تواقش هلآ تداعسو

 هدزدام جحر هدطد تلعنالوا هفطد لک وم ۸6 اور مالسلا هيلع لوشر نرضح
1 

 هس رزوا كب هدطد لؤ اروا نر کالم هركکضد دق دلو رقتسه ہچکش ب قرق دوخا وقرق |
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 و
 ند هروب نع تافص یتوزد هک رولب ارز نلک ملا هنسفن هلت د ازسان ظافلا
 هنعوه هکلب نعاتاربا بیع هنناذ لناسدا ظافلاو فورح درح بولوارهاطو لاب
 یماقلو انعر بوبحمرب الث روا د ےلکتم ا غفص مالک ا هبىرتغم نابن درکتعهرقمو قفانم

 لد بوبګ لوا هتسیداهلدب ريع یو قاذف یی ر هور وخ نالوا افص هخور
 ر دناراهطا كغيدلوا كار دأب كن دنک نا داقل دب هبال شوخ هکلبیجرکح اے

 رولوا برطضمر هند د قفانم هصخخم نالوافصتم هه اقنی اد رعالا سفن قاما

 اکارک ۱ #3 نودماننیا شدناوخقفانمرک ی ونشم ۴# روبان الوم ترضح مک هتن

 ثلنا # نور دنارددلخیب مدرک. وعمه < یونس ل نودمساونسهیفوا قان

 تایحراکناو قافن تفصهدخزو دورولو اروضحصب و حورح ور افوص یک ت رفع یتبلق
 رک ۱3۴ تسخزودقافتشآان نباهنرک هیون ردباباذع اک !بولوبراقعو
 قاذم یوردارج سب *۶ یونثم ل یدا هسالوآ قتشه ندخزود قفا سا وب

 نالوا هدخزود تعي یدرولوا خزودقادم هدعفانملوا نوع” سب # تسخزود

 بخ وهرب یس هاببخ فاصو او هثبسقالخا بو دیالیصخت هدایند سکر هیتعاونا لياذع
 تلفغ هبا دوبقو بح عاونا نیا هدایند نکلرولوا دنن تروص ر ارتنتلا یلبت موب
 تافض دنسک رب سد رادق ول یرخ ندههدر تاعص نالوا هدنشنوزد هلغلوا قزاظ

 تقیقخ نالوا ىنا لوتالوا هدکد تنا ظفلت هبودنک تنشر ندهرو نم

 ج ورخ ندنرلخاروس هر ق تافض دوخ ه دتر خار دنا ںاذغ تنور د نو دنا تکرح

 بحال شم رولوآرشع هبا هروب رم تافص بولوا خلا با ذعراتف رک هاکناوتوددنا

 بج ورکو برافعوتایح هسرولوا هرزوا افح ههللادابعو اذهبادخ نادرمو ابند
 توهشو نوي هسب قفانمو كرك تروص هسب ابلاغ بطغو ك ئل تروص هسی ابلاغ
 ییاژ شومو سرخ تروص هسب بااغفصرحو وخ تر وص هسی ابلاغ تتجمد عو
 رود ن دور تج روروشح هلا هغلتخر وص بس انم هذعاونا یا هعینش ناقض كاذرغ

 تشزلوا «تسنفرحز اد ماننایشز هیوتثم ۴ هکندلوامولعم یدعارواوا
 كنسهلک نمّوم كلذك ردلکد ندفر> نالوا هد | نمف كنمات ققان» نالواد و

 بس یصهقو نتح كعسارپره هکلب ردلکد ندشیکر ت كفورخن ءارحب اید یخ
 من كنار د بآ  تسینفرظزارحش بآنآ ءى هل یونثمال المر دانهلاوتاذلا
 ر دندنسلزا دادعتساو ندنتاذ تالش رشو کالا هکلب ردلکد ندنفرظ ینیدلوا

 یدلکفرط قرح ٭ تاوح نغمو ر ددا فرظقرح دک یون م ل نال ذکی دما

 ٭ تاتکلا ماهدنع یتعمرح هک یونشم ل۴ یدلوا هدنتس هاتف بادن ګا قر خانعهو

 ( حولو )
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  ۶ردیک هرزوا قفو كيءا ودنک یرب ره # دوردوخ مان قف ورب یکیره 36 یوننم

 هنرهقفانمو قفاومورکنمو نمّومقشدوخاب و دعس یان هدیلزارب دقت مالک لصاح

 هسي دلوارمظمهب هن ندلاجورمفو هسیدلکندلو یهتقو ةسيداواموسوم هلا ےسا
 تبقاعهچرک, هک روی نوجک ا هھجو هل مرک لبعترضحرولوااک !یعوجر تبقاع
 لصف لبو و ردرهاظ هدف ےب كجا فوخ ندراک لو ااماروتلوافوخ ندراک

 دنناوخ شنموم هک یونشم ۴ رد ملو ارک ذهدهرشک عضاوم هلا تسانم مدقا ندنون

 قفانمرو هیون لر واواشوخیور كار وق و | نوم هنموم# دوش شوخ شفاج
 دادعتسا نمومظفلارب زرولوا شت رب نس هند قفانم هنمومرک او دوش ش ار یوک
 ظافلا هکنآهنردهاطمرمغ هنتفیقح قفانمو قفاوم هنسهیلبج تقبقح هدنسد رطق
 ندشامحو یناععنالوا یالولدم هکلب هلو الاعفناو رث ات نالوا لصاح ندفورحو
 یاج كسی دنموم هنسیفدقره اهلطمقفانم رکو نموم كرك دوخا و رولوارتاتم

 ردنا سابق هرزواقح یب ودنک قفانمارب زرواواش رپ كسب دقفانمو رولوا شوخ
 هب ودنک یسب رب ندهبدر تافص بو دیانظ نسکسم كسودنک ملاع هل 4او

 دانساهر ودنک هروب ره تفص نکیارکنع هساش درکنمهرکنهربالثهرولوا ماتم هسلوادانسا

 هدنرلش رشنامز تایل | لک [هبلعتان اکرغف ترضح رکترولوا شارپ هدقدنلوا
 ةناطو بولوابرطضم هن ر وهظ كن رلق افت هدق دلو ارهاظ یراق اش کر قفاتم" رمز

 بولوالزان هعرک تیآهدک دتا یوعد و دزو را ع كه الاو زرلدءومزب ید دوهم
 یرلقدلوا بذاک هدنرلاوعد بوئلوا عیرقنود ( نیفداص متن ک ناتولا اونعف)
 تو یا كنموم# تسد و تاذزابوبص وامان 96 یونشم ۴# یدعایدلوا رهاط

 هللاد:ءو ردیوبم جد ىع“ سپ ردن وبحم ناما هقیقطاین ردندنناذ كنا قلوا
 كاد كففاتم # تسد و تافازض دیه نامان < یونثنم و تلذکر دلوبعم

 قافن هعیعطا ارز ردندشتاذ نالوا هفوصوم هلقافنو ندنت افایسلوا ضوغبم

 واوو e 4 یونشم الواو ردشعا ممد ید نما نس هعبق تفص هکر دتفآرب

 ردوو قل رشد لر هعل رایورح نالوا هدنموم طفل تسد یر رش نولو محو

 فورحو سهرب و فرش هنموم نموم فورح درک سد ردقرح سد ید قفانم

 + تسدنفد رعد یی رج نمّوم طفل ه6یوننم ۴# هکلب مر و نیش هقفانم قفانم

 فب رعت یتناذ كلام“ نمّوم ظفل نعي ردلکد نوح ريغ ندش رعت نمّوم ظفل
 عوضوم نوجمافیصوت یتاذ نالوارباغم هنتطاب یرهاظ قفانع ظلوردنوحم |

 | دشنام اکو و قفانم هب هنسنک نالوا دحوم نم وم هدنت اذ اذهلف ردشلوا
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 RE ۶ رک نوا یوم ی كلمات هلی

 ںویلشا نا كالو امدلقمو مدلبا یک ناسنانمک شفلیا ناک دلقمرک او نوو ع رکا ۱
 هربتسا لوا # وره ر تسا نآدنادکارقرف ٭ یوننم 9۴ نکلو مدلوانیلجمایخدنب

 سیر: رواب ناه قرف نالوا دقن لع یکیا یب دبا لدجهد د انعو دیو ولز وب
 لتضاےھ ل: ماعت الاک كلوا) هلعالو ا بیصدی ندنرلتعیمح جد نیفقانمو نرطتم

 ۳ کن يا 6 ی ونثع ۴# هک ءا اک ارولوایرهظمكنس هع رک تیا (الیپس
 ها لع كيف بای را نرالا دانعل| لجال لواورابا ندیهلا معاون 4 تسرب
 و جیم رد ادیت درحو ادانع لع كعبط دن زوی دیلقت لهاو رد یمالل

 دونع نالوا سانس یتربسو سان یروص هلوةموا # زبر اخ نابور هربتسارمسرپ
 | هک هدراش اكراناقاربط تعد جاسقارمط هنر اتلو دب رس كراور«رتسا نالوا جب ولو

 < یونشم ٭ هدزام قفانم هل قفاوم لو ازار د قفا وما قفانم نا یوم |
 ندزابن یک قفاوم رولک یروتوا نددیلةتو دانع ضح *#ز ابن ندنآ «نبتسا ییزا

 هدناکز و جو وا صو موص ؟تاکزو محو هزوروزامهرد ه«یونثما۶ نکلورلک یروتوا
 عد ردهدنامو درب رلذموم هلا قفانم # تاهو درب رد نانمّوم قفانماب هک یونثم هل
 قفل ادلعمو قد اوم هل |ققانم ماظنلا بس هد هرروصتادابعوهد همالساناکرا

 | یدلقم قفحو قفانم قفاوم یک زاب ج رطش یکا اما روئلوا نظ یواسمو قفاوم
 تبقاعورخا یزار عد ةن بولوا بواعمرلعفانمو بلاعرلذموم قعد ردهدکعا تامودرب

 را رسلایلبت مول بجومر بولوا عفر یرایر وص قافلا هدک د تبار ومط یرارما |
 ورانمؤم تبقاع# تبقاعدش ابد رار نانمؤم ی ونشم رولو نیبم یرل ونعم فالتخا
 قفانمرب د یونثم 9 رولو | بلاغ بولوب تج رو تاجو ترفغمو تثجورولوادرب
 E رزواقفانم تامهدنرخ[#*ترخ اردنا تام

 | یسبکیاره هچرک# دنایزاب كر رہمردو دره هج رک یونثم رولو اراتفرکه لا |
 او لع دلعم هلا قفحو قفانم هلن نموم عل را ردهدنشاب نون وار

 یزوص تبسا هن رب رپ یسیکباره # دنایرازو یزو رح مهایودره ٭ یونثم ¥
 كنس هلسفو ه رقرپ هدن رق یره هلنولس كهل ءارو ی كی زو زرد زارو

 هلو محف یزو رح یتدرلیضعب و ردیع"ا كن هبرقرب عبا هبیرهتلذک یدز ارو یا
 یسغنق رهرلّع در د هتسانعم بوسنم هنن رهش یر یرازو بوسنمهو م سایقلاربع لع

 ماقم یوس یکیره 6 یونثم 9۶ نکلرونلوب هدنرزوا لعرب هجرک ن وسلواهسرولوا
 ردیک هنساو ًاموماقمو دنک ی رب ره دصقادصم ( هلصا یل ا عحرب"یشلک )ه#دوردوخ

 > ےک ) یوشم ر

 رس موج سمت وب ی یوم ری توپ تی
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 هقدلوا هدانز ی ۳ ورور ردا چنا نالوات ا دو سدقم 1

 هنالنیش هکرولوا "یهتم هب هرو رفک لوش خدرجهو رولوا هدابز یراتارک |
 ترش هدشهبطو تببخو ارشمهدنسفنالا رگ هرو رک یدعا هلوایرلتیتم |
 "دفناط الاغ رلندا لع هلا رج ٤اد ھل ردیارودص ندارشا نالوا سد دن هدنندب و ۱

 هدنراکدالع هل ار" هرول نهر و ردض,ء .جءاساوبک او کو ما دا هد عود وها

 لباھمەنلوو هللابذیعتسا یر ج ٭ كرلناو راردیالع هن رزوا هک تاهو هرذق ةا ۱

 هوا موه ره | ) هکر دروطسم هدهیدعس یشاوجو رواوا لط اب یار هساوا
 تعاجو تنسلهاو ( ةداعللةقراخروما املك بت لاوقاو لاعف ال هی سولا

 | هک ع ا بیلقت هناسن|یراجو هراجیناسناو هکلکع ازاورب هداوهزرحاسرکر دزناهدنتفا

 | نس هنیعم تاکو هنصوصخحءاقرورح “ر دالاعد قح قلاخ ك هرو رم ءایشان ؟اردزرداق |

 قلاخقمحرت ودار زردباق ا یی ایشان دن ارو دص یلاعلو هنا “قحن نکیداتارف |

 | یون هلغلوالالضو رفکر هلع یدعا ( یئ توکلم هدب ) ردوصب
 یتنعل كم للا هدنس هو [هتمو هدنفعو افق كالعر ی« اوو رد ار ل عنا هلنا هنعل ۱

 تج ركهللا هدکلناافو نوح العلو ##افو ردارلع نا هللا ةج ر یو نشم دراو

 ۱ لطا هلا قس د: ردالعابر تجر ؛یضتفم ایلوا تامارک و اسا تار کد دراو

 | 35مبط هنزوب یرمردنانارفاک هک یوم نکیا شاوارهاظو نیبمیاع هللا لضف
 ۱ هدیلعنیلبج كلوي هک ردولتعببط ساند نعي ردعبط ەز ۈپەدلدجو دانعررفاک ۱
 ۱ لع نګ )بو دا نعم ی دیلقت ندنرادانع ضع جد هرج "هرفک ك لذكر د هلو |
 1 هک اریزربرگا اد ارع كعا قرف ندللظاب قحو ندرش یرمخ وبد(انابآ هيلع ندجوام

 | ےظع تفارب هدنجم | كس هیناسهن تعیبط ۴#عبط هنس نورددمایفا < یوم 0

 | ردکمپلق نما یک یاوخ (اض رم هللا ےھدازف ضرب واد یف )عب یدلک ||
 ردوا رمتیبم هدرافك لظم + هنس هکر دجالعیب ضرر اذ ثبخ هدنر زوا

 | ناییهیاشم هجونالواهدشیب سانس هل ان رکتمورافک هرس سدقانالوم ترضحو

 ۱ دیلبانابسن رک ه رھ مهنب زوب دنک ی مدح هجرههعیونم هکر اررویپ بو دنا ا

i 

 ےس جمد

 نم ےک یسک مم کک

 ۱ رروک ندنایمدامدبهدوکر اب هایی عمدیمددنب د مزا دننک ن کن اعیونتم 9 ےھ ەن زون |

 ۱ هدوه,لعف هلب ادیلعت هسا سانس ردنا د وصقم یی هنسارب هدنلعف ره ناسنا نکلو

 دیلقت بایرانالو اعبط هنیزوب كلذکن ع | قرف نرضوعفنوراب كتعیقح ك راک بودا
 بولالوارادربخ ندتتفیقحكن راک نکلرردبان راک دتشابوروک ندایلواوابتنا
 | بام لدلتملع ها نت یا هود ضح بوی داران وربخو ۱

) ۳ 
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 حس سس نسب

 ۳ یظلغ لزاصع هدقدقارب هنیمز یسوم هد هل اعم هلا أ

 یددرو هلعشیک شت ۲ | یکم 7 ناو تولو ااهردزا لاط | ین بود | ل صاح تما

 ار هزهژ ندنسادص بود ادرج نیراثیدو بول روب هلی تیهبوردلاق نشابو
 ترضح سا یدردبا مدو رب کاشاخو ر جو ردمو رج” نالک هنکو او یدرولوا

 | نی رکتمو هل ذیل |یدرولو اا صع بولو بلقنم هنلکش یکنلواورکه دقدلا هنلا یسوم
 | لج هر" یی دیک تالاح ندا رودص نداصع ورم و نوعرف ل او نرفاکو

 میظعو راصعخ در انار اید. هلباقمهلبا یس وم ترمضح بود هلداشو دانع بودا

 یاصع هدنرلکدرتسوک نلکش برافعو تایح هللا رع نوروتکراتسر هژباراکرادت

 هدنادمبولو ابیهمیاهر دژارب هرزواحورشم هجو هدقدناواعضو هیمزیهوم
 ذخاندنزاغو ییاهردژا مع یسومترض>بو دآمدو رب یراصعو نالوالابح
 روش روک هزوک ندلابحو اصعیراف دغب یکراغاط بولوااصع لو الایناک هدک دا
 قرف بولالو!تبسانم هدننیب هرجع هلیارص«سپ یدلوادوبان یس هلجبوبالاق یش
 توکلم هماظع یاس یلاعت و هنا“ هک هلو مولعمیدلوارهاظیو دار او میظع

 كمالسلا مهیلع اید ین قاره تودیار “۵ ی هعب را مصاتعو هب ولعو هیلفس

 رونلوا راهظا یلاعت هللا: ا نانلوادا ره بولوادافنمو عیطم هن رلم

 اک را کم هو فج بوالوا یک هرم تالابح تا رجم ندناروهطو ۱

senan meee a acne 

 | عاوناو یک ر كنایشا ضعب و ینواعم لر هثبخ حاورا بودنانطیشت هلبانایصعو
 | هر ن ا رزق ید RE TE هلا

 . قح ترصحو قلطم ضایفلوا قلطم لعافو دنا دعو لر یلاعد و هراس

 ردررفاک هلکت | داقتعا موجو بک اوکو هت حاورا نویمروتکناعا ا

 | سوس ي حر ردع“ کیا | هدلکم رھا وخ ا

 تورج بولوا مسق هک جوا لا ج الا لع تاع ور دل وعم یاحور یم ۱

 | حاورایعسفرب )9 ور یک ینیدلوا طس تا و

 caw تم تم ت و و و و و و و و و و تو و یو تم

۱. 

 ۱ هکر دطسوتم یم رب ور دنح نهطایشهکر درب رش یمسقر ورد هکتالمرک رد هسدقم

 ی ین یانو r یرانواماو لصاوت ا یب 1 ردنح نیئموم

 رانا ناو تورو ET .رللدناعمیرلنواعتو لصاوتیخد
 : مهلعابنا تارع*سبیدلواریعهو نیبتمیرف كنيلوو یب هلبارحاسیدعا رد هساز
 . ندنسفنو صلح نمّوم ید تاداع قراوخو تامارکو تولوارهاظ ندمالسلا

 ( سدعم )



ug 
 EEE ادا لای راو توک ای ی ی لت نآ ۳

 چ هک یونشم هک اریز زایا ےھف هتسد یرعغت دنروصرلذا ايوا رد

 دچک یوشمېر لء ا|ناعذار د الاردا مک یریغ ندقوذ بحاص ۶# بای دسانشرک قود
 هنسک نالواقود بحاص ندهروش باید دلتا $ باهروشزا شوخنادسانشوا

 هدایاو او اد ارادو ذی نالوانب رهاط دا دصم فرعي ۸ قدب منم عد رد الاردا

 نوا مه یرلتععح نادیرلس سس قتروصو رلبا كاردا یو سناتذل نالوا

 دب و تردق تسد نزایلواوایدنا هکر دنا e زا نالوا شود لها لر

 زار کم نالاق ه دنروص سد رو هللا قوذ لوا ییایلواو انا بویابا دانا

 یک دناعم ندا سابق ههر یره #3 سایق هدرک هز اب رخ" ەچ یون

 ر ورا م ینداید كنسیکیاره # ساسا درادنب رکماب ارو دره ی ونشم
 نارحاسدعیوننم الم ردراو ی ظعقرف هلند هدر عم هار ده *|ذهعم ردناسایق

 هل داعو دانعهرسحم +۰ نالو| هدنرصع م الا | هبلع سوم ترضح ۴# ارءرتسازایسوم |

 هدیرالا !یک م السلا ادبلع ید از ۲ ر ۷ یوم ندنتهج

 راع ا عزرحاس یک کروم ک یمالساا ۾ لع 0 یدیارلشع و ط ابیجج
 یسوعنداصعو رخ تسرد رفا صع ناا اصعنز یوم نکلو یدا

 لعن : 13 لعن ز یوم ردراو ماع قرفرب هشراو هتشارصع لمالسلا هيلع

 ارز ردراو هدیعد هقاسهو قیع هاررب هحشراو 7 ٩۶ فرکش ییهار

 قلح هر تاصاخ ییاعنو هاه“ ىج ملت زی 0 ع یسوم تسەج

 بولوا لعتشم یکه عم دکب رات بش یدیازاو یسهیعش یکیا a تودنا

 هللا ابر تبحرا نیرلبلق هل تف بو دا شون یهلاقشعروهط بارش ندیرازهه ۱

 یزات بسا هدقدلواراوس هاصع هسارو هدرفسورسیسوع ترضحو یدررب وارض
Eردق هرره هد | اضتفا قلا ءص ندهاحر و یدرولوالماح هراس وم ترضح  

 A ادعم بولواا کب : فرطرب هدنحواو بوشر ربا ههاحر 3 هللانذأ هوا

 یدرولوا ناک رايح هلبا شک رتثورمث e هارو یدروتلوا جار ارخابآ
 لر لاطاق هدک دا | سرخ هیهز اسا لاهن دسالوا دا رح هتسدرب و مو

 ن م یداراو نرصد رب هدنیید لاصعو یدراردنالوانت بولوارهاظراع او

 شو فا هک هربد و یدردا دز ی هیدعا ناثلوا داره ییرادقم تنافک

 باغ بآ هدک دا عزت ندرب تودبا شطع عفد و شوت سکره بواوارهاط
 نوعرفو یدردارطعمیامد بولوا هح اف ةبیطمیاور عاونا نداصعو یدرولوا

4 



 ف < ۲۷۸
 للادنع مو رولو یراط تلط هکتنارو هکلب بور ا ندکلاح نس هلفلوا ٍقح لرخا
 هتي اسفن نعوم نالوالکا ه.نلوا لواتت ید تایورشمو تالوک أم نانلق مارح

 نودنا هداز قان اوهشو تببلک تفص رج برش یلاعت هللا ادایعالثم روایقالتیم
 توایقما ارح ییا یلاعلو هراس قح هلکعاث ۱ ار | كلو تیج مدع د رب زىخ مخو

 ردتجر صح هندابعیس هلج بولوایس هبقخرارسا كفح هدایشا نانلوایهنرب ره
 ا دیعب ندقح یرلیدنکز هش ا لک |یخدلالسقفاثمو رافکءاما هلوا تفنم هکینآهن

 ندهب را تافص نوریدنود هتنئابخ یدنک نتیقبقح كماعط هلفلوا ست ضصحو

 ااو توخو ربکنو توهشو بضغو نیکو ربکو دنحو لب نالوا
 لواش هلغلو |ل اصاح تقفقآ ام وراکن او تنط شو لح عا وناو توادعو صعد هنابلواو

 ۱ | یزب هلای س كته اشك نکیارهاطو الاب راصامزب تل دب رفآک یا ماعط یرلکدتب

eدلا نش  REا , ماعط سد  eتی یو  

aSرذن ریه لا نیمز یادو كلادعسو الصو الواوا  
 | كنةفانمو راشو ن کم ورافکو ردناروهظ یتارع ادخ بح بح هدق دنلو اع رز ماعط

 نیمز رلوا تولوافلتو ۳ اض هسلک اهن ره ردهدنس رام هروشس نیمز یرلک یاب ی

 نذار هنابت حر ب .طاادلیلاو ) یاعت لاقاک رع هس یرمع ندشارخ اب راخ هدهروش

 ی ولق یضاراكابفصا نینموموایلواوایدناشیعد ( ادکنالاحرتشال تیخیذلاو هبر

 ردناتابنا د راوم نیحابرو ردیجاومراهزا تاذلاو تافصلاراونا توت اقب
 | قوش یرذ هک كيلق قنفرهو ردهدهاشمینابن هلوا تبحم یرذی هک ك لق قنقره ارز

 لالح نو هتک اتم هلوا قشع یردب هک بلق نف رهو ردلاصو و سا یاب هوا

aر زدناوهش اس :تكنا هلوایوه یرد هک هروشبلق نقر ھامافر  

 9991 نولوارهاظ ترا عد هخراوخ ند ر طم بلف نالو از ونع دانا
 عاولاو تفاح و دانع نولو مالطا و دند طهنلق مواردی ك

 ةفناط وب الذم 3 ردو تسود ناو لار هتش ره نیا < یونثما۴ رد رانا كنا تئابخ 7

 تروص ود ره ¥ یوم ۳ ی يا لواو اب رو اپ دره الع هیلع

 تلئام هدنروصارب ز رداور هلو اهباشم هنن E داره ۶ تساوردنان مهمرک

 ننوصولناطو وص یب کت # تساعص 35 7 من با + یونشم ردررفم
 هدنذلوترساما ردراو یرلتماشم ه ر ر هدعلو!توفص «دیرانروصردراو یساعص

 .هرسسدق انالومترضح ردقوب یراتبسانم هلهحو مه بواوا نیب قرف هدنرابام

 ( بآ )
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 مهیا دج  نوروت وب ویو نیم تاچ یو ی وی سم

OWEا  
 سبب

 بول انوا لوبق یرال# تمارا یراتبن صولخ بولک هلیبس> قلو ارهاط ب باتکم |
 یدادخنادرهیدعا یدنلوامالعایرلناهرح هجو ودر, دلوامورح ندنرادامع

 ندسوک تاقلعت ب وب الوایرلکلید یربعندنساضر قح ب روک-ندننادا سصیدنک

 تامارکع اونا بودبا لاج تاس فشک هرلنا یلاعتو هنا“ قح هلغلواصالخ
 % نیبهابشا نینهبانا ره ی ونه صاحدبعیایدع|یدلبااطعا هنس

 3 نیب هار هلاس راتفه ناشقرف هیونش م۴ روکل اثعاو هابشا نیلجنوب كبزوب
 هدننس تروص لها هل انعم بارا نعي روک لوب یرادعم لیب شع هدننايم كرلتا

 هر های دیلا ومو هیلقس تاهعا رک اوه واعیابا رک اردراو راسی ناب :و رایسب نوافت

 یتععو دحج یرلتروص مک روش وب لاثمو بد كب زوب هج هسنلوارظن هليا تقد
 یدعا نسرروک هدیعب هقاسم هلاس داتفه هد ام بولوا نانتم یراتصاخو

 تالدیلب ندنار دنا لک ارلیخاطو هارک ون 3۶ ادج وز یدیلب درک دروخ نی < یوننم
 دڳ یون ۷ رولوا فا تسال ندنس هعفاد تود مضهلا دعب نعد د رولوا ادح

 رهاط ادخرو ندناردآلوانت ادعایلواو اس ااما + ادخروت ی دروخنآ

 2 كرکنموقفانمورفاکو ك رشم #3 دسحو لخت همهدب از درو ناه یوننم ۴ رولوا
 | همش دناز دروخ نا هیون رولوارهاظ دسحو لذت اعیچ ندماعط کود
 رونو یارقشع اعهبج ندماعط یرلکدتا لوانت لنایلواو اسا اما ٭ دا قتشع

 كنابورمنمو تالوک امرك الواموا هم قفاومرابو قداص نمّومیارولوارهاظ یا ج

 یهلا بواءق یرازو شلات هتزع هاکرد هلی زدادعتسا ناسلو لاح ناز یسی رب ره

 8 de هک لیق 2 o نعوم دبر یزپ ن یالومو ید

 دیک توپ بولو بس نوا سواک نا هر 1

 ا ET لاقشاع نالوا قدا 9

 هللارک ذ تص نوع !كمروتک هن رب یماعطقحهر کصندک د ت |ناس)رکش ماعط] !دعب

 ارز هلیاابحا هل رو ل یوق نالوالصاح ن دماعط لوا بوراو هنلاعلکوک هللا
 تقیقح ودیا وع هلنا ترون یعاعط نانلوالوانترکش هرزواتقیقح هت لوا
 روضح بولوا شعاع رصإلن هتک كماعطل واالاو ر دک الناصر | هنس هیلصا
 شمروسنامرف وب د (اوفرستالو اوب رشاواولک) هلا تونالوارک اشندنس هدفح

 ةسلوالالح همقل نانلوالوانت اما ردا بلط قح وید یدلیق عیاضین ملاظوب نکیآ
 س
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 قابلاع تاحردو تاماقمو تبرق هللادنعو تالاکو فاصوا لنادخ نادرو

 اہتتم ین قرد هدنتښ كرلنا هلا سانلاماوعهسک دتا شو د كشوهشوک شع ا هد در ره هب

 ۱ هت.ةح نکل ردرلب واستم هلقلخ هد رش لک او هب شل تروص هح رک دل نی دلوا

 | بولوا رباغم هقلخ تالوک ام یایورمشمو تالوک ام لنابلواو ایبنا هسنلوارطن
 ۱ ناب قبساتممدع ۵ رس سدقار الومت سص>ادهلد ردق و تسانعام هح ول هدام

 ® دروخ روبنز نوکو دره یوم هکر رروب بو دناداربا هرش کت الشع نوا

 | شب نیزدش كيل ه6یونثما# رایدتنالوانت ندلحرب لح وارد یکیاره# لعزا
 ۱ لسع ندنسورالابو شیت ندورآ هجراصیعب ندنوبكي * لسعرکید نازو
 | یرادغو دحاو یرلتروصو یرلعما كنب را وارد یکیاره یتعب یدلک هرومظ
 شدت ندنسد رب نکیغو توافت رهاظلابسح تولواتایابنو راع اید _كنسنکیا

 كبر یواو) یلاعت لاقاکرولوا لصاح ذیذلدهش هللا:ردش ندنسد رب و بولو ارهاظ
 رهناخ لکشلاسدسم هلنا یهلاجو لح سد ( اتو لابطانم ییذخاانا لعل ایا
 یجدلاثمرب و رولوارباغمیرلتهیع>بو دناولء هژر افصهلسعندن اعلو تودناات

 | قولتوا وهآو لرد یکباره # باودندروخایکوهآنوکو دره یونثم هکر دوب

 هک دنس ر و# بان كسم نازو دش نیک س یکی نیز ی ونشم ال رایدصاوصورا,دب
 تات یدلواكسهیقاص ردکسمیوهارکن دنسو رب واو یدلواسک ردراکش وهآ

 | رد دتسانعم قلتوا هاکو ردلمعتسم هتساعم كمح او كعدروخو رد هنسانعم ناص

 ره 8 روض كب زا دندروخ یو دره یونن ۴ رخ الاثهردفوذ اه نوگانزو

 رادحما ندوص رپ یسیکیا ردشماقشوبیم!یسب رب و یشماقرکشیرب هک ین یکیا
 یسی ربلواو یاخندرکسیسب ر, وب *رکشزارپ نآو یلاخیکی نیا یو نت م نکلو
 ندق افح شلوا لو ابغای رب ییوص»دنفیف>رکتغاب وب( تیب )ردوا هلبارکس
 هضزادجو م = هللا نص مدآترضح هکر ونلوا تاور # ادیب رج” كب زو هت

 ع رکتو میظعت مسا رم تاعا بولک هنتراز كمدآ راوهآ كولب رب هدک دنا طوبه
 هللا نص مد آتا زم نون اغص هل ر للا راہم نب راهقرا لرلنا ید مد آترضحرا,دلدا
 هدنرلک در وک یتعارکو د خد روهآ راس یدلبا باتکشم یفان كرلنا یلاعتقح هلا
 هالا تاولص هيلع ینصمدآ هلک ا باتش هم دا تمدخ هل ديما قلو ارهظم هفرش لوا

 باس كن« رعزون س یډلوا ل صاح ك سف هدران نکل یدافصید نس هقرا رل نوب
 هدزوها ۰ ناکلوا مدا بولوا یهلایو همدا هدقدنلوا فاشکتسا ندمدآین یخ

 یخ هولناک هرکصاما یدباترابز ینس یرادوصقم درج بولوا باق صول

 ج ۵ یو ٩ و ست

 ایم م س س مما ا ن م -

) E ) 
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 ییعمو یتفیفح نس ردنا توعد هالوف كش نالوا لوسرلا دنع لوعع اترا

 ف رشعرشو ردننابر"هیذحو یا“ لګ رون یش نالوا لوس ادنعندتهج

 قح*هبذج هقح یرلبلاطایلوا نالوایرلتقیفح تراوو ابا عیجچ سد رد راثآ کن
 روهط یاجرهبذج نولوادعتسم ههبذج شزرو ید بلاط راردناتوعد هلا

 نیدنولوا مدس ار هدد نیدو مدق تبا هدقید وع ماعم اصلخم اصلاخ هدکد تا
 نعیدلواترع دت رهن ماللسا فرش هل دنع هلخل و اام هر یسعیعح هحو كمالسا

 مهتسهقی رط تعب شو قلوااد یهو رهاط یسب وغلیانعمتلعزتشارب زرولب
 میقتسمقیرط هندابعیاعآقح ینعب راربد مالس ال اهدابعلهللا عرش مکتن رد هتسانعم
 هعح نراکیدنکو كم رب و نو هفح فسا مالسا ردکعد یدلباه راکشا السا

 رولا وت اب رب یاجر "هب دح aح رب كقت ول رد هتسانعم قلوا صلاخ و كعا ملس

 هدقدنلو| هضاوفا هبلاطلد تآ سه ندرفب رطد نالوا هر دم تقیفح تاکشمرکر دینار ر

 بودا دنب هنت دارا ندرک شع هلشلس بذصصهدنعمرجال بولواادب وه تسارءار
 ند هیسفن الود هب رشب نزدا وا هعح ندارا ودنک و رولوا ےلسد هفح رها

 ندماخ هلغلوانایع یسانف كنامفامو اندو رولوارهاطو ىك حو صلاخ و كاب

 تقرافندلادحو ثح و تسن اوم هل ا هللا تبحعو تلرعندشنوک هل ابو ن دنس فنو

 | E یرورص تج هلغلو [یدوهشم تاذلادوصعم تو دبا

 es ۰ یو توت ورق ها ۳ هوم یو

ay ۱وری ا ا ا رع ا  

 هدهاشم هلم نیعهردصند هب دجو رونلس هلی مک ییمانف كاابند هاذ ج ارومبط لبق

 ن شطععو ع وح لاک دعت به تالاب هلغلوا تس و ر راو ںرد ماعم هر دحو روئلوا

 نیزاین (۲۶ یندز بر) اهادبوبالو e ج۵ ندناماقم ںودناادب یوم
 نع اان أ ید رع ندالاج ۵2 و دوش كف وشعم یرلهشاما رد راو الاخ ندکعا

 ۱ تنرفدادزا هخ.دلوا لصاح برق هقشاعو رم وقر :انددوحو هسا |لاج هحو دوش 0

 تیام هبت دنا هقدلوا ی س رک لاک هرزوا حورشم هح و هتک افت سد ردیا احر

 فصتم هلّسم ورق تعص هدعادرهسالق وانسع هلغلو ارادس ندتلعع تولس نغیدلوا

 | قبال قالطا لادا هلادخ نادره نالوافصتم هلا هو رع تفص یدعا رولوا

 هکنا لا دبا تسیک هک راروویب هدنلحر كف رش یوششم ان الوم ترضح مکن رولوا

 ایووابدنا لب اعم ی | #* تسهدشلخ نادزن لیدبتزا شرج 86 تسهدش لدبموا
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 تو یو شم درو ریش را با

 ندنسفنو E دعتسم ناسن| ناه یدع ار دناطیش تف رعمو اید نو رخمو سفن

 ندب اعسج ءادغ و هسلوا تماص ندنرکذ هلکعارکذ یا یسیرو هسابا تلرع

 هعبرا لاصخ هلا و هسلو اراد. تو دن ار مست لوا هدنرلق دلو اهدم ون نیعانو ضارعا
 نی هنسک لوا هساوالازندنرب ربنود اعاغجا هدهدحاو تلاح یعوجم تتهرول نه

 هرهاظ طابو هتدامش قدیغو هسح قلةغو هندایس یت دوبعو هتیکلم یت شب
 هسلبا تلحر ندنعضوم نولواندلاد ارون رعلجر هج دقت ولسا رولوالیدبت

 تک ناو لدن هدرول نم نط وع تدا لر E أدب هدنعضوم هتاحورو اتفیفح

 اب E ندنطوملوارک !س ۱  ردناعاعجا یرلداحور ین را حاصر و هرم نطوم

 رهاظ یعط قایلشاو دیدشقوش كنالوا سون ام هنطوملوا الاج هصته*ندا

 ر بحاص الاح تولوا دهد یس هباجور تقیقچ یودلیالرت هند هسآوا |

 ليګ ن وم بحا صو ردنا لک تاک | ید تقیقحوردبا لک هتقیقح لوا هتک نالوا
 لصاح نتجاح كف وشتم نکلو ر دباغ هدنا لوا هکنآلاح رد واطم كلا لو اهکر دنا
 تالدک هسرولوا قلعلو قوش دنطوم کو دلا لر ك حاص تناحور رک او ردیا

 هدننایم كرلز وب و رولوا لدبلارمغ نم تلاحو هکر ولوا«اک اما رولوادسمم یبناحور

 كالا دناام امارولس نکودلمالر :ل دن هدنط طظ ومهدک لر e نکا ,ادک ردو قرف

 یک هدهروب معبرا ناکراتعابهنر وعشم دعو بک ل ر

 هدم دصفرمع نم ۶# لادب الالزانمداران ۳ تای ترش رعش ل ردیکیدخا

 تعصاو # لاوح الا لع مم جازت ل نا  اهلها نم تسلو اهب نعمطد ال ۴ لاعالا

 تل تعحو ترهس اذاو # اولا بسطارمعن م كبدپ , 3۴ نه لکنع ع لعاو كيلس

 هيف انتداس # هناکرا تمس ةدالولاتس # لاحرلاو لا ین هنگ و ٭ ےھماقم

 | تیئاز اد [ 3 یلاعلاهب زا ارهسلاو عو او #عادلارعاو تعصنیبام ل الا ۰

 دراو هلبوش NR ندلادبا هاحور هفیعح رمسو عوج بلاطو تازعو تعع

 تاذلا ةيدحا "هبذج تایل تاوطس ارز ردهدهیذجماقم قیقح تمص هک یدلوا
 ا رلاقیرادتق دتفا هعطد توداانفا ن دهر رمل دو جو هدک دنا وترب هدعشاعل.د

 تایراهبدحو نلوایروعش a ST هدطد لوا دسردنارو دص جد قطا هدهرول رع

 هداف تع هج تارا هلکیا نشور قسار هار بولوا هناق و هنلاوحا هلج تاک ولس

 مالا ىس ج الط صا | یانعم اج رس ارز ردشملوا عقاو هدّیعب رش عفوم هر لحج

 ا ند ردکیاراتخا ییالسانید قد رظو راع | هل ا تد و



 هدسناماقهرکا نکلو نلقمیاجیسةنق2حماریز ردیعوج كايقتحم هکر دیرارطضا اا
 : كنيفقحم سد رولواربثک یلک اهسرولوا هدتیهماقمرک او ردناللقت شیلک !هسرولوا |

 راونا تایل تاوطس یراق هدلاح یرلکدتنا هدهاشم یهللا ةمطع یلک ا ترک |

 تلاح هل رادوهشم یا تاق کن و داد هتک دلو ا روم تفت ۱

 هنب رادعب ندقح نیکلاس لک ۱ تک اما ودلیلو هی زهبذاحم تخص هدنزهسناوم |
 یی هی باوهش سفن هلغلوا بلاغ هنیراحوو یرانفنو هتیردرط ندهللا بابو |
 اطعا یهلادوح تاعغت هدیرلرلق یرللکا تلق كنيكلاسو ردلیلد هنکیدلبا البتسا |

 لوغشم ندیرلم وسح و سوفنربب دن یرلن 1 یچاادوج تاععت ارز ردلیلد هنغیدنلوا

 لاوحایتیکلاس هلبا هوجو عیجو هجواو نسحا لاحلکلع عوج لصاخل ا رولیق
 هک هلا طرش لوش اما ردیعادوبس هغلوالنار هب هیملارارسسا نیععحو ور يطع

 تاهدو هتسوب هسلناطل ما هدتعوح عداجاریز هل او ارج ته مای و هیعلاطارفا

 بولطم لن كلاس هه دلو | رحاندنعش هکمادام س رولوایدّوم هجا مدا دقو هلقع

 یلاح كعوج ردراو ماقمو لاح نوح اع وجو ردلکدزباج كلبادیقت هعوج هلیدص |
 نوکسو لوصف مدعو راقتفا و تلذو تنکسم و عوضخ و عوشخ |
 ردیلاح كعوح نالوا هدرلکلاس هرو نم لاوحاو رد هیدررطاوخ مدعو حراوج |

 . تئطلسو یهلاترعو نوک باهذو تسناوموافصو قو یلاح كنيققعع و جاما |
 ماعم ر لواو ردینادعع ماعم اقم كعوحو رده یت ند هد رشد فاصوا هلبایاد

 نالوا هلهجوو كعوجو روئلوا هضافا تایلجت رارسا عاونا هنبحاص هکر دبلاع |
 مینو جام حالصا هماع عوج ارز ردلکد هما عوج ردکتمه انوا ییمءكناف ۱

 ردعوج ة2( رهسو) رر دل نیر هلیح لناطیش ع وجو ردلکدنوج رغ ندندب |
 یر و نیعرهسیرب ردع و کیا یدرمسو رولو الناز مون هسلو |ماعط هدهدعمارب ز

 نبيع رهسو ردنلق هایثنا ندتلفغ باوخ تادهاشلل ابلط بلق رسو ردیلق رهس

 مک هچرکا ةساوا مان نیعارب ز ردشعر كع ةه ماعم بلعلاق هرهاسل اب الط

 E هاغ كْنيع رسو رولوا لط اب هلدانیع مون ىلع هسلکد ید ماب لق 0

 دال یک ردلکد هر ون هسلما هظح الم ن رمعكيوناماف ردلکدیرغردیسهدهاشم |

 لاح كرهسو رداقتراهب هیلعلزاتم هنالوا هنوز هللادنعو بلق لعرارخسا یسهدناف |
 هلبسهداب زهدنلاح یرهس كق كراو ردق و نکلرالتفورممع" نوجاقفحو كلاس
 یسفن تفرعءرهسو ر دنیهویق ماقمیماقم تمایز زاب كلاس یار دراو یتابر یخ

 تفرعارب ز رولو اما هلبا یاصت!كفاصو | نالو ارك ذ تفرعمناکراسب ردباثاربا |

(۰ 
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 ما ردم ییا یخد تارع اما رولوا یدّوم هناسا تعصتلرع مرجال بو الوب هسک
 تارعیخد یم ر و رد ماسحالا تلرعندرایغا هطااح هکر دن دی مه تاع یر

 یرمغ ندهللاع نیقفح بولقاریز ردکعیا تلرع هل ابولق ندناوک | هکر د نیممحم

 بولق هلبا دوهشرپ نالوا لصاح ندهدهاشم هک ړع نیلجتا رداکد یل كبش زر
 ندسانرش تبرب رد هلهجو چ وا یرلتب كتلرع باب راو رولواقح دهاش هد فر اع
 ندنتهج هبنر یناث تینو رد اقا ندکع ازواج هر غ رش كنس ید تبر و رداقنا
 ودنک هينا تیلو ردنط ءوس هنسفن رخ یوا تناربز زدعفرا ندالوا تس

 | ندعلواناکد هنسن رغ قلواناکدب هنسذن ودنک یشکس د ردن ءوس هکسفن

 ءالم بناح د تسرب و ر دفرعا ندنسهن رغ هنسفنودنکس کره ارزردالوا

 كنس روک ر د هنسک لوشیسالعاتكسات سد ردراتخاو راث !هالوم تیعکندالعا

 دن رزوا هطااخحهنسکرب یدعا هیلبا تلرع ندنسفن و دنکب و دناراشخا كتر

 رولوا لا راد اه رزوا رک یر هتنک لو ااغ اخ هسلنا راشخا یارع
 ندّحیب ردقهک رد اناسحاواطعر دق)وایاعتقح هالوق نیلی ارا تخ | نسب رسد

 تشحو هک رولو عقاوندنش>ورب الا رلواعقاو ادب هدبلق ید تلرعو ناب یس رمغ

 سئاو رولوا سونام ههیلا ل تعم ل زتعم بولوا یراط ندهنع لزتعم هروب نم
 ندنطش كنمص نع تارعو ر دبا قوس هل رع قلرع بحاص هکر د"یشرب هروب نح

 یلق تع اما رد ناسا تمص تمص نالوا تلزع مزالوردمزال هتلرع تععاریز رولوا

 ثد2 هللا ريع عم هوح رععهدنسقن یدنک دحاو هکرولواهاک | ار ز نایااطعا تلرع

 یدعا یدنلق نکررب ندناکرا تمص هنالوا هفت عاق هدفحقیرط اذهلف رولوا

 كلاسلرک تلرعبایراو رولوافقاو هب هیهلا تینادحورمس نیلباتمزالم هتلرع
 ردریهطت و هزت ندهیرسشب فاصوا یلزتعم یلاح كتلرع نوساوا ققح هلرکو

 هج تولخ جانو ردنلرعردنا تلرع تولخارب ز ردنولخ تارع لاوحا عفراو
 كایتح هکر دکر کی لوا نیقببحاص هلقحم نیلیاتلرع سٍرداوقا ندهماع تلزع
 یتوفكنترعنامز هسرولو !مورحندنیعب و هیع |قلعت هجراخ ندنلرع تب یرطاخ
 . هلوانیتیلایوق هلبا لج نالوااک | ندقح هدنتارعیبح هکنوسلباهداعاینیتلرعنوجا
 ردمح طرشرب ندنلرع طورش نیقبو زددبال ندنیقب لاحرهم هکلاس یدعا

 ی تارعو ردالا نکر ندتفب رطناکرا (عوحو) ردناناربا اند تفرعم تلرعو

 یکناعوجو ردنعصت یرهس نالوا ندعبار نکر ید ع وج یکی نیدلوا نضتع

 عوج یسبربو ردیعوج كکولس بایرا هکر دیرابتخا ع وج یسیرپ ردم“

 ( ارطضا ) ۳
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 ۱ اا تولو ملا یو اکیددهب یدد ارا لال وک وما 4 ۹

 کا بلاط وبا کیدید باوج مدلیا لاوس واد رولوا ندلادبا هلا لع هلوقم هن

 تعع هرو نح هعب راءایشاو رولواندلادبا هلئشترد يکيدلياناس هدب ولقلا توق
 یدتک نولوا فرسصتم ندب هرکصن دک دید یو ردرهسو عوحو تلزعو

 یاب كعب کتا لا مدل نکودتاحورخ هل هح ولو بولوا تم لخاد هلهح و هناما

 بولوا ندلادبا روب نم لجرو یدبا دوجوم هنیعب رصح یودشود هاو قلغم
 یعاوقو داع تكفح قد رط هرو! هعد را قاصوایدعا ید ا سرشا نیداعمیعسا

 کک کون نک نوا یوا یی و مدق دش تزد ناثلوار ی ورک کلا

 نویسی نفخ یی ردم یکیا ( تمص ) هکاالوا مولعم سد رولوا قرط
 ۱ هلا حب ردبلق تمص یم “رر ور دناسل تح نداد هقحرن هل ارم عمك هلهحورب- |

 تماصندنآیلق هیلاروطخ اک | هک هرطاشرب ندهرطاخهدسفنو هدنوکر ب ندناوک |
 رزولفیفخ هیلواتماص یلق بولواتماصیناسل هک كن هدسک لوشسب ردقاوا

 ۲ یسیرورولوارهاطیرسكياه وا تماصیبلق مهو یتاسل مهاک ك هنسک لوشورولوا
 ردقطان هللا تک ناسا لوا هسلو !تماصیناس) بولو | تماصیلاقو رواق یلصناکا
 یلراطرشس یدوجوتکلم لا هلو ا تمص ەد النو هدنماق هل هک ك.صنعش لوشاما

 كکولس بار اوبن هماعناس)تع سو رولوا یمهرته كتاب ایسودنکو کلم

 و ردن دنافص لاش رقمو نادهاشم بتاعك | بلق تععو ردندنلز اتم

 تیار فکس یدعاردسن انب ابطا لاح كس رقهتعصو ردت :مالسندن اف یلاح

 فا رب هی ریغ ندنسییر ن وشکتا هاو اڻ مزالم لوح الا یجج نم ها
 تیدح ندرایعالاعم تیدح نا هجر دقت و ردلاش تع هناسدا هسفن قاربز

 SR OY هدنعطد هسا لافتا ۱8

 دیدن قح یف یلاعت و كرابت هللا لاف اک ردندقح قطا هک ارز ردنا قطن ندقح |

 نداطخباوصاب قطن رب ز(یخویو لاوهنا یوهلا نعنطنبامو))مالسلاهیلع |
 مالک نالوا هللاربغب و رداطخ لاره هللاربغ عم مالکو ردبس هجا كنص نالوا |

 یطورش لاکهدسنعرک ب باک یلاعتو هنا ق مکتنردرش هوجولا لک نم ید /
 ةقدصب صا نھ الا ےہ وج نم رشک رمخال ) یلاعت هلال اق رروبب ناب ییالک هلا |
 نیصلخع هللادیعبل الا اویا امو ) یلاعت هللا لاق و ( سانلانیب حاللصا و | فور غم وا |

 ثاربا هللا ةفرعم هتماص تعع و ىدرولوا عقاو هدنلاح تمص یو ماقمو ( نبدلا هل

 هب هلاکم هنلبا تلرع ندتسار هتسکرب ار ز ردناسل تعصثعار ( تلرعو )ردا |
۳ 

 چ



 هسسس

TY AI?۳ ۱۳ 6: ۹ ۳۳  

۹ 4 
ann - eweman 

 ہار وہ نہ ےساو نط و و راشع :دردرلنو نالوا ندرفزوبحو اراض عب و
 هلفلوافشکنعربارمسریاتسم زانوب ور دره شم ھا: نط وب واوا قم هبا یمکح
 ندند ابعیلاعتو ها قح هکر د هفناطرب(هللارباخذو )ر دراج ر سیر اعط یانافخ
 لاک کرد هشناطرب نبدنصاوخ كمارک ءایلوا (هللانانضو ) ردیا انالبعفد هل ران
 تربضحو رد هنسانعم صواصخ نیانضرارد هللا ن انضر :ا نوع و دلوایرلتفاطل

 ف E E RE هدنفح هر ناو اع رف

 ا جد الصا تر النسا 7 هلن ۱ دوتا هاملوارد هک

 هامو بولوا لئاز هل جیردت هوک ندنوک تلقت لوا نکد هیجتراو هبجررخاوزلوا
 هشاطناتلوا شر رعت هلا هيم الم (اتماو)رولوا عدت سج هلک لار زول رح لقت هدنابعش

 ۳ نغودلواهاک اند رللاجدرف جه بودی ارس ندعلخ ینب راجا ناب وار هاظرک رد هلع

 | هکر اررویبهدهورعزپ نعلاهرس سدق هلو دلاءالاع شور د هفاط ل ضذا رلنوب و ریرتسا
 ۳ نامز اسو هيلع یاعد هللا یلص مرک | باح ترصح هنع هللا یطر یشح لال

 فقاوو زل یسیربغند هنسکر ن دن داهش له ایراناو ید اند هعبسءال دب هدنر لقب رش | افقاو |
 [] هنعهللایضر یناعلا ةَش ذحوزولوابحاصم هلارخادحاو هسلواتوفروب نهدحاو |

  عالباندنیفرط بولوا هطساوهدنن مو اعلا یلص مر کا( شچتربضح هلال د :

۱ 
 ۱ مو یو صاماو CR اعو ید ام روت

 | طفل رک الوا مولعم یدعایدرراب یرلنا یسی رغ ندهضذح نکلو یدزردبا ادتقا |
 | نسهردر قالخاو هب رشب یاصوا هلعشع ن شتا هک كلاس رره علا سک لدن

 | نتامسو هدقدلوا قلم هلةح قالخاو فصتء هلقح فاصو ابو دا انفاو قارحا

 باب رایادتقمورولوا جج قالطالادباههللانابلو !؟هلج هدک دش | لد دبت هنانسح

 | هک رارروب هدنسهژاسر من لادب الا ذیلح هع هللا !یطر ین رع ندلای 2 2 ى و

 :بحاصو در هبعقو نآرقلا ظداحو عمهدعطوم مان نوت .زاةناش رچمدسادنادالب

 دک ک یدرب وربخاکب یدباراو مصر مد هس نهللادبع ع رو له او تلیضف
 ی اب هرکص ندکد تا ما یعدرو بوق زاع هدنرزوا لضم هدمرج نب
 | یهداجس بو رک ورا ند هن اخ صخر : هک مدروک ن ld لوغشم هرک ذ بول وق

 | لیق هدنرزو كوبیزاعو یدوق زر صح ر ندنفیلامرخ ضوعندناو یدکج ندقلا
 یدلبا هلخ ادم ع خر اکب ندلاعو یدلکند یی | یسومق كم رج اذه عم یدید

 تاطخاکی هدعل " ا لو شا هک دوو

 ) و (



 4 2 دل ۱

 یمسا هدرهاظ هجرک | رد هللادبع علل بست یعساكنآو هملواقالطا ثوغ هدنامز یرعغالاو هلوانب رقهلوصح اج رمو بوئلواءا | کا هکرولواهدنامز لوش قالطا /
 دارم ندکعد ردهن رزوا ییدقو یلفنالف لنالفو هسرولوا ید سا یریغ

 هدیلجتاما ر دیکو دا ضیفو ىلج نددحاو سنج ید هند کیا یلاعتو هناحض سقح
 یرظن كن او ردهدنزیع لوغ یر ردصح یا (ناماماو) هرزواقهالوار کت

 رد هکلم ماع یرظن كناو ردهدنراسب كئوغیرب و رار د بزادبعاک ار د هتوکلم مع
 ربک | عضو ردیف النهساییوب ثوغو ردلضفا ندب رادبعو و زرید تالل ادع کا

 نیس هع رکتبآ ( ساثلاهلا سانلا ل٤ سالا یر ذوعالق ) هدنسفت هنعهللایور

 رفنترد (دانواو) هللادنعاعلا رلشعد ردراو تراشا هرانعمو ندنراقدروب قە

 هدنس هشوک ترد كاع یر رهو ردرلشا هن رزوا هعب راتایح لزانم هک ردلاحر

 دی رل دبعهنالو |هدلاعشو ملعلادبع هنالواهدب رفعو یبطادبع الو !هدقرشمر درام
 بولوا هتسک ید هرزوایشودنلوارک ذ (لادناو) رار در داقلادبع هنالواهدب وجو

 هدم وب رب رهندرهشمانارلذاو ردراوفالتخاردیلکدردیعهداتو اناماماو نطق رک

 ردشعلوا ناب هدلودجوبشا نکو دا هدنهج یفتق
  بوسنطاو برغلا ني ٠ برغم ترفلاو لاجشلا نیا... لام
 ۲ ده 0 ۳

Ra ۱ E ۱0 

 ۱۷ ۱۹ ی ۱ )؟

fo aN : ۳. 

 لاشو یربشنایم یل و در ی
1 ۷ ٩ ۸ 
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 ءاعدوب بولواهجوتع هتهج یغودلواكرانارکر دکر ک هساواجاح كن هنسکرب رک او
 هسدقلاحاورات بیغلا لاراب یکیلع مالساا) هلو اور یحاح یلاعت هللا لضم هیقوا

 رفن قرف هدلوقرپ و رفنرکس (ابجتو) هوش ینونیعاورظن یورظناو ةثوهب ینوئیغا
 ردرلف رصتم هدقلخ قوعحو رللوغشم هن الح حالصاو ساز لاَقْئا لجرانارد هسک

 ژربدجدرباعصل افرشمهرلناورد هنسک رفت يک ا نوا (اقنو)ردق و یراتمدخ یرع



{MM} 
 تیثیحرب ردا رت هرزوا یتزوصو دنکه دعضوم لوا یا دسج هسدنارفسن دعض وەر

 یسانعم ئالد سد رد نا نا نعوداوادوهفم ندعضوملواهن. تک لوا هک ها | :

 الئ نا ) ملص هللا لوسرلاقهک ردناتیاور دوعسمن هللادبعو ردو

 هلو مالسلا هیاع یس وم باق ىلع ےہ واق نوعڊ ر الو مالسلا هيلع مد | بلق ىلع ی واق

 مع لیربجبلق لع ےہ واق دسچ هلو مالسلا | هلع مهاربا بلد یلع مولف ۰ ےس

 ۳۹ م علیفارسا باق ىلع هباق دحاو هلو م لاک بلق ىلع ےہ واق دلت هلو

 سما هک ندا هت الثا نمدحاوتامالکو ةمالثلا نم هناکم هللا لدیادحاولا

 ةعیسل نم دحاو تامالکو ةعبساا نم هناكم هللا لدبا ةسمْطا نم دحاو تام اکو
 هات نم هناکم هللالدبا نیعب رالانم دحاوتامالکو نیعب رالانم هناکم هلال دبا
 (تمالاءنه ۹ ERA ةماعلا ٠ نم هناکم هللالدنا هیات ۰ نم دحاو تام اکو

 هک رویم هنعهللایضر ی عنب دلا یی حشرحش ایا قیادحراخزرح
 ید نیوغاک اہک بطقو رد قاط یراددعو ردناطقارلنا هکر دراو عجرب نددارفا

 لواو رد رطد لګ كن یاعتو كلرابتقح هدنامز عیج هکر ددحاو ص“ لوا رر د

 یکی غودلوا هب روص تایحببس هنیلاع لیفارسایعد رد هن رزوایلق لیفارسا

 نالوا هعلعتم هلاع ءاقب ارز ردهیونعم تایح بیس هنیلاع یخد باطق الا بطق
 ردصوص# هعالسلا هلع لس ارجل واورد العاهل طم یس رر درد یعد وهروصتایلک

 قزر یس ربو ردصوصخح همالسلا هیلع لیفارسا هک ردةلطم تایح یسب ربو
 قا ار کر دقاطم توم یزو ردصوضت همانا هتاف لتاکم کر دقلم
 یععو تروص نوجا یسربره ندهروب نع هعب راو ردص وصخحم همالسلا هلع

 ید اعو ردنابورشمو تالوک أم یروصقزرو مع یونعمقزرسپ روتلوارابتعا

 رد هبنسک فراعم یروص و ههو ةيهلا فراعم یونعم ع ردنار وضو ىو

 یونعتومو رد هبناویحتایح هب روصتایحو هینابر فراعمومولع هب ونعمتایحو ||
 تومو یداژاتوم نالبروس تراشا هلباینی رشثیدح (اوتوعنآ لبق اوتوء) |
 یضعب كنهبروص "هب رصنع ءازجاو یقرافم كتشناویححور ندندب یروص |
 . بولوا یسهیعیمح تایحببس لرایلاعو اعبطق لصاحا ردیشیشالت ندنضمب |ا

 بترو ردیهلا رظن عضوم نوجا كلا هدهاشم یهبداهشو هیبیغ تادوجوم
 تببطق بحاصو ر دیس دہن رم كياطق الا بطق هک رداریک تببطق هبنرم هروب نم

 | هجو لع هروب نم برع سپ ردمالسلاو ةولصلایلع قطص ادج نطاب یر |
 ثوغ هک !بطقو ردصوصخ هغ رشدوجو نالواهب دم تقیقحثراو ةيلك الا

u REE ار ی ERE ETRE SEER TE EERERSSE. 

 ( قالطا )



 یر
 یخ باهم سرخ هوم دا و ست حس باب شب تجسم و ی و و و برو ال لس چیت سبب دم رم مد سس رج بود

 ۳ تر
 مچ دم جا

 | تتفا یم ماع املاک داب ن دولا کک فسا را تعاطاو و
 هکرولوا قیاطءهلهخور و لباعم هی "لد باتفآلو لد تاتهام ,دقدلوا مال

 هما تبالو هدروب نم ماکنهو ناف ینااو ليم ا هوجولانم اهحو

 بولوا رونم هلاتالو رون هلا تیلکو رولواس an تم هد لو لدهتآ هما تملک و

 ترودک و هّورح تل بود اقترا هبه تاد یدحو افا را ونا ةعشسا وس
 تئطلس دنسم هدقدلولصاح هروب رم ةیلاک فاصواو رولواصالخ ند راغ

 رولوا رم فالخهساو رارقتسا هدنرقم تفو هللاعم یل تفالخ تختو رب رسو
 راو بولوا روهظلا بجاو تاداع قراوخ و تار راهظا هدنوبنروط نکلو
 هک توبن مکحو رولوا نخو هدیشوب هدیو تمارت و تداع قرخ نالوا تیالو
 سی رولوا یرشا ندالو تون هلغلوا لجو رهاط هلعج ربتادهو توعد

 مولعم هع لادبالاف لصف # رولوا ینالخ كت الو روط تااسرو توبنروط
 یسیرب ندرلناناقو رلوایاشنآرب ندراناابند هک ردموقرب نداح ص لادبا هک هلوا

 بایراسپ رولوا لپ اک | بونلوا بصن ید یسی رب هلقتنمناکع هسابا لاقتنا |
 نم لاجر ةعبس مج) هکر اشعا قیفح هلهجو و هدنفبرعت كال دب دومشو فشک

 | ةظعوملاو محصتاب نيلسأا حالصاو هللا یا یعنطاوب تهجوت نيذلا هللا لاحب |

 | نمصن و لا رک ردلاجررفنیدب ندهللا لاجر الدب یتعب (هللایلا م موعدو |
EE ۰ىلا اف رار دا توعد هوح قلخ بولوا راهجوتم نیس حالصا  | 

 ۱ .ردصلا | ههالیس» نکلو هولص الو موص) ۵ ن ااولج دب م ما ءال دینا ) م نیل ملغ

 و هيلع یلاعت هللا ص ماعرف ترضج عي ( نيلسملا عصاو نیا ءا او

 | رتا 1 نکو راز لو | ل خاد هلتولصو موص هّبج یسالدب اتهام افیفح هکر رروپ
 ی الدب و رد ني تب تصل رفا و 2 تمالس نیحب نوجد ب

 و قارعلاب شد ۳ ماش انو ا وعد ا ء.الدبل)

 | عقاو جد هل ریس تبادلجرپ تللو (مهلک اوضبت سجال ءاج اذ اه رخا هناکم

 (لاجر لا نمنورسشعو نانئاو ءلسنل نمرشع ةا نوعب رایتماءالدب )هکر دشلوا
 | هام نرفلک ین یمارایخر) و و 4. مجو ول جد هد رستیدجرب و

 لجر مهنع تامالک نوعب رالا الو نوصقنب ذ اعم | ال نوعپ را لادیالاو

 نچ نوفعپ مهن اکم, نیعبرالانم لخداو هناکم ت ر ایسمطا رم لجو نع هللالدبا
 یو دال دب نو ai) ها اامق نوصاوتو يااا نجلا ن نونسح و یل



 کو

 ردمظعا نداتلاسر یت وبنو ندننوبنیت الو ودنک كفیطا دوجوو فی یش تاذ
 یک مالسلا مهماع یسبعو یسومو مهار ترضح ندماظعهاین الثم ردکعد
 نم هيلع نطصلادجم ترضح اذخ بیبح ایلواو انا نالناس صوصخا لع
 ردمطظعا ندنرلتلاسر یرلزونو ندنراتوب یرلت الو ودنک كنافو الا هللا تاولض

 رولوایویرهسا رلوادعتسه دتلاسر هف دلوایو هت وبن هد دلوایلو عن ردکعد

 بولالوا لوسری ارب ز نوا لوس زیب رهاماف رولو ای لوسررهو زلوایب ییورهاما
 هدنوپن هکر د نکم هبجوت ید هللهجو وب و یدلو الو بول الو ای ید یو یدلوایب

 هکلب و ردقیساو مدقا ندنتوبن یت الو كيدن ار ز ردمظعا ندنوبن تالو نالوا |

 | تالوسر ارز ردمظعا ندنلاسر یخدتوبن نالواهدلوسر تالذک ردتلع هنتوبن ۱

 یتعماج كتلاسرو لوسر یرخا هفیطل ردتلع هتلاسرو قبسا ندنتلاسر یوبت
 جدو كنوجو یو رولوامظعا ندنوب تلاسر و ندینلوسر ندتهج یعودلوا
 صخ- الثم رولوا مظعا ندتالو توبنو ندیلو ی ندتهج یغودلوا قیععاج
 ذسو لکععماعج ریس لا بحاص ج رک | هسلو | عج بط لعو و رهن اع د دجتاو

 ندنبط ی ةف فرطو ندنهقف یرس فت قرط هکر ولن هدنفح كر وب م ص ید
 یب مبا ام ادلواذهاف ردعحار ہدحاو صح یسک له مولع اذه عم ر دمظعا
 سانلل اهبسضنلاثمالاكلتو ) یلاعتو راب ا لاف ردلوسر مبا اعاد یاو لوسرو

 ه)اسرلاو هوسلانم مظعا ةدالولاكتفقحتاب را مک رهسد (نوااعلاالااهلععنامو

 یاطخ هثسک لوا هسردیادافتعا ردمطعاندلوسرو یس یلو اقلطم ندنراقدروس |

 روئلوا مکح هن فک سرع اع وجر ندندافتعاو بولوا شتا شحاف طلغو ضخ |
 هد دحاو صخ* عوج هرزوایغودنلوانان یرلفتیش دانم كتقیقح بانزا ارز |

 چ زارنشلک + ردلکد هلبرابشعا قوا هد هددعتمصانعْا بولوا هلبرا تغا قلو ا عج ۱
 شیوخ لاکرد توب # هللا ع یلردنا د درک لباقم # هام لو دمآ تاتفا نوجیب |

 | ردنآیلو ۴# ناب هدیشوب لورد تبالو ٭ تسرفحهنادیب و ردنا تیالو # تسیفاص
 | تشک ناز ٭ دیا مرح تالو درادیب ۴ دیآمددمه نوچ یوریپ زا لو ٭ دیام ادیب یب
 ۱ تاذلایو الوا تالو باتفارونعب # للا کیم *هنانشولخم 3 هاروا دبابنوبحت

 رد ساتعم ندننوبت باتفارو زی لو تیالو باتهمو رد هب دمت تاکشم یعلطم
 | لاوحاو لاتاو لاوق او لاعفا نکلو ردن توبن تلع هنروهظ كنيلو تیالو ارز
 | كساتفا تعفاوم و تاک اشم ماعو تشاطمو تبسانم لاک هدا ندنتهح

 و aus دی و اصن

 ۱ تعفن رط تادا تعواطهو تغد رش ننس ننس تاعر هرو ع تسانمو ردندنطرش

 ( تعاطاو )



  Eو ِ

 هللا نکلو تیمرذ | تیمرامو )یخدو هللا ع اط ادقف لوس رل ا عاطا نم هللا تبسن هبا اما

 ترابع هدیلو و لوسزو ی فرعت یخدرارضعب و ودیناس كنس هع رک تا ( یر |
 تامولم قیاقح ندیلکلقعرهوج لر هيس دق سفن توبن هکر رروب بودنایرخا
 نیدیفتسمو نیعبات ییالوهعمو تامولعم تلاسرو ردنرابع ندنلوبق یتالوقعمو

 سفنرب ندهیسدق سوفن هک ردشلوا قوحو ردغیلبتو هدافا هن دعتسمو نینمّومو |8

 سفنلوا هلا ببسرپ ندنایسناو رذعرب ندراذعا نکل بولوا عقاو لوبق هبهیکز
 . یایبناو ۹ ارسسایت یایدنا رد اق قاب هلاتوبندرح هلغمامل واعد ءاطعا هب یسدق

 لیلق لسر ددعو رایسب ابن | ددع اذملف هناصو هللاتاواص مهملع یک همدقتم |

 مارک یایلوا هکر د فرصت هلهجور هلقح هدقلخ تیالوو نر دلقا مزعلاولوا ددعو
 ردزرومأم هلا یش لوا ماهلالاو نطابلاثیحنم یولانود مهرارساهللا سدق
 سقت ایلوا رز ردرلک دقرصتم هل راسقت تبولوا یرصتم هلعح هدفلح ایلوا سد

 كعحو ردراثلوا قاب هلعح دوجو تاذلاو هعیقطاثیح نمو یناف ندنزدوجوو
 رول نم هاتف و ردشلوا نایب هد همدقم مکت زدصحسلاو نیعنلاثیحنم یسربغ

 نایعالان انف ارز ردنرابع ندناهعلا ی اتف هکلب بونالوا ترابع ندنایعالاق انف

 هاب قابو هللاف یتاف كرلنا هکردمولعف ندنلاح كنايلواو اینا مکتت ردلکد نکم
 دارم ندانف سارک اھا رداعم هل رایس> نيعڏ و یروص صد یراقدلوا

 ( شش قانع یغیال نظلاناو )ر درلشعهود هطلغ بو دنا مهوتندانف هدنایعا

 یارجا هفلخ یرهاطلیوبنارزر دنوبنطار هعیفطا ین تیالو نالوا هدلسرواساو
 فراعمو هیملاقیاقح ادوهشو افشکو ابنا راهظا مچا اداشرا و هیعرش ماکحا

 لوسر هکر دوب قرف « دنت یلوو ی هلبالوسر سپ ردفمصت هدقلخ هللا هبنایر

 تعي یشدیدجت مزعلاولواو ردرلنلو (قلخیفرمصتم ةي رشلاو رهاظلا بس یو
 ةيالولااولاق ادهنمو) زد هللا یسح تقیفحو نطابقرسصن هسیاكنيلو ردرانایلبا
 نطابلاف فرصتلا ىه ةيالولانال یبلا نه مظعاىلولا نكي ن ناو ةا نم مظعا
 لعفلاب كحل! ثيح نمالنكل ةيالولا بحاص اضب ایبلاناک ناو رهاظلاىف ةوشلاو
 هللا عمى سو هیلعیلاعت هللا یلص هللا لوسرلاقاک ةولاب هللصا | عملا ثیح نم لب

 تبالو سپ (فیالول | ماقم نم ناک اذهنال لس رم ی الو برقمتالم هبفییعسو ال تقو

 ندلوسر یو ندید لو افلطم ید اسم كلراناد ردلضفا ندنلاسرتوبنو ندنوبن
 اعم خد یجوا تلاسرو توبنو تبالو یدار رانا هکلب ردلکد كعد مظعا

 نالوا هلاسزاو هوشلاو هالولاعماجت نعي رد هلبایراشعا قلو امج هددحاو صح“

) ۴: 

^ : 

 تتت و سو و و و و 6 و و و و سو بوس وند سس هوس تو هوسوجوو
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 ن باب راالف الاو هلوا میخ یتالطا یلو تح کد هللا قالخا
 مو كالدو هسفن نع ءاتفلا دنع قاب دولا مایق یه هنالولا ) هک ردرلشهروس

 رودبار لهجو او A ا قحا

 ندلمح رفک تلطو توعد هقح ۹ یبن ینعب ( یلظلاو له رقم

 دقل ) یلاعت هلا لاقاک رربدهلماک ناسنا نالوا ثوعم هللادنع نم نوحما صیلخت

 مملو میکرو هناا ےلع اولتب مهنع الوسر مهیف ثعب ذا نينموملا ىلع هللا نم

 هلا لضفالولو ) ىلاعت لاقو ( نیبملالض ل لبق نم اوناك ناو ةمکاو ىاكآا
 ( ملع عیم“ هللاو ءاٹدنم کر هللانکالو ادبا دحانم ےکنمیکزام هتجرو ےکیلع
 كنيلاعتق> هزکیرزو الرس هلا فیلکتلاب مايقوبتک لازناولسرتشهب رتک | نعد

 تواقثو لالضو لهج یرخاو یوبند زوکی رپ ندزس یدیایلوا جرو لضف
 وه لوسرلا ) هکر ارو ی دهدلوسر فی رعو نکیدزالوارهاطو صلاخ ندلاب وو
 لا نم امهب قلت امو ةيالولاو ةوبنلا نماهاک بتارلاهذهل عءام ما لماكلا ناسنالا

 هتنالوو توبن ندنفرعم معویتسدلک كبت رم نالو اهدنیالوو توبن لوس هب (ةفرعم او

 كنس هلا قیفولو تاده رون لګ یاعو را قح اع ةهقدح رولو مدآ
 "درد

 هک هلوا مولعم هیلنا لتا هدوهشو فشکب ابا تاحردبودنا نومو لع كبر صر

 || فانصاو تاعیعص عاوناءدنیب لسرناعب ان یایلوا و لسرواببنا نادجوو قوذ باب را
 رهآو ررد ضصءب نالوا ذبتتم ندنرا هیسدق تاک راح طالت بو دنا تاقیقدت

 هیناب ر فراعمو هيه! قاقح العفواعساو هفصواناذ توبن هک ر درا وبرهاوزرهاوجو
 ردعب شد تونی ړپ و غب رع" توبن یر بولو ا مسق یکی توہنو ردنرابعندنرابخا
 عيل عم ید رمشن توبنو ردابنا ندلاعفاو اع"او نافصو تاد یني رعت توبت
 | نالوا هد ةسايسلاب ماسیعلاو ةمكلا ملعتلاو قالخالا بد تل و ماكحالا

 | ردصوصخ هلوسر طف هروب نم ب مو ردقلوا فصتم هلیعوج كفاصوا

 قالخا قالخاو ندشایق هلعح كد.ع هرزوا یعودلوا رکاذلا قیاس ةبالوو

 مالسلاهیلع لاتاک ردت رابع ندقلوا لیدبت هقح قاصوا یناصواو هعح

 هک هیلبا یالخالیدبت هلهجورب نحب ( هللا نافصب اوفصتلاو هللا قالخ اباوةلخ )

 تردق یتردقوق> لع یلع كنيلو (هناسلومدب وهرصب و هم تنک ) بجوعر
 | ردها تبس هلایلوا هروب نم تلاحو الوا قح قطنو لعف قطنو لعفو ق>

 و یم د هو جوی م تیوب م چوو سیم دسر تستی ورم ھت ادب رہ سم دیجی جو هوا

 ( امار

# 
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 ١ التم رشدالا مناناا ولاقو ) لب مال اهیلع ماظعءايدنا هلغلو اب تروص درج ! ۱

 [| نکلوزاتدلبااعداكلربارن هرزوایع رکی اوغ ( اورفکفاشنودهب رشیااولاقف ) خد |
 ( دنتشادنن دوخوع+هارایلو | یوئثم 9۶ رابدلوا هدمه ندع رک لوق (لایو +

 | یوم ال رلیدتبا سابق یک ی راو دنک ید یارک ی ابلو نالو | هدم تقیفح ثر اوو +
 هک ارب ز ردرشد یخدرلنوب زرشب زبهتشا هکر اشعد 9۶ رشد ناشار شام كتا هتھک

 ینعب زرادیقم هروخو باوخرلناوزپ * روخو مباوخ هتسدناشیاوام ۶ یوشم 9 |

 هرزوا ین كنسهم رک تیآ ( قاوسالاف یشعو ماعطلالک اب لوسزااذهلامو )
 توادعو نایصعور فک ت لطو رلب دیدزارزک دراقأفوسو رار عارب یکم زب یخدرلنا
 لوق ( نورصبالمهوكيلا نو رظن ے ھار و) 9 ن راثریصا "هدیدنایغط و

aندتنحیرلف دلوا یعا + یعر ی و ۷ یوننم دو ۲  

 هراهد یبهدشنام اهتم ق نایءرد قرف تسه یوم لب ینو ررکنموت

 ثاییاوب انالوم ترضح ایلوازوعز فشاک تفیفح رارسا بغاریا زراو یرق ۱
 تتساتم الصا هد ماوع ها مالسلا هي ع ما نک ااو ماطظع ءايدنا هدهق رس 1

 هتک زا لادبا5 صز نالواندادخنادهو بویلواتهباشم هدب مغندئر صو

 رهمطا توروتک تالسم عاونا هدنناس وو رک و کص ندم هو نودنا قرف

 ردراشمرو هن هدنش رعت تبالوو تولو تلاسر تقیقح ناب زا نکلر دنا سلا م
 دلو هلضفو یاعت هلانوعب ر درام !فنصح اق یاماقملاحرو ردرلوک لادباو

 هل محو ول قیفهح باب راییالو باک ایدعاهنلوا ترشابههدوصعمهدعب نولو انا ۱

 هسفنو هلل لو نایصملا نمهظفحوهرعاقخایوتنمیلولا ) هکر اررویب فی رعت
 هنا نح هکر د هنسک لوشیوینعب (لاج را غلبم لامکلای هلی تح نالذطتا نع ۱

 اکحاو هیلنا ظفح ندنایصع ین آ انطانو ارهاظو هیلبالوت هنرعاكنا یلاعثو
 هرد شرا هلاحر علیم نالوا  دلاک یا قح دیمربو للخ هلا نالذخ هئسفثو

 لاقو ( نیل اصلا یو وهو قلاب تاتکلا لز یذلا هللا لونا ) یلاعت هللا لاق اک

 اوقدص لاجر ) یلاعت لاقو ( هللارک د نع حالو را ممیهلتال لاجر ) اعد
 بوذح تالاس ق الطا یو هک هیلوا نخ هف رش لع ( هيلع هللا اودهاعام

 ماقم ناف لو سا رواوابوبح ہاکو بع ہاک لو ینعد ردلعش+هکلاس نوذحو

 رکذ ام دعم هکلب تویلوا هقوقوم ةن رب و ERA قالو كنا هسلوا هدس وب |[ ۾

 4 ساوا هد یک م اعم لو ناف ۱۳ رولواهناذ هیلزاو هيلا ۵ ههو هرزوا یتیدشلوا

 و اصلا هلهح تاعض بودا ت تادهاحو تاضابر عاونا را ۹ |



 ےس سمح تب سس

 | ( یار بضع ءوز هو دصلا 0 یدو یمل دزو ب اد 7 فا ) نش

 ناهک ا بولوا عقد هلا ناودص رح و لب لا هحاوخ هه و یر سس سد دح

 ۱ قلوح قحآ یشاب :e شف ههر سد ولوج و و ندنک و اناکد

 | لاتص ندز یردیحو یردنلقو یشانکب قلوج ید شبوردز, ندنسهفناط
 بويعا شار نشاقو نکب رکو زرد قلزاط هکر راربد هندیا سارت شاتو كيركو

 | هلغلوا قلوج ید شب و رد لوا سپ رارید قالروط هندنا شارت نلاقص قحا

 یک یسهقرا نکلو ساط # تشطو ساطتشپ وجوم یپرسساب + یوتنم #
 وم رس بوئاب ناوارف عاد هنشاب هرزوا یسهقن رط كرافشع یتعب هلی ساپ ملف
 | رون روک شوهنآوقارب ینکیید نکلو ساط هی این بوبءوقنیزب روش روک

 دمآ تفکر دنا یطوط 5 یونثه ٩ ردراویاراشاو نعرررب هدنزراک حد كرنا
 یدلک هزوس نامز لوا یدروک هلتفایف و ن ول وج هکنوح یطوط ۷  نامزنآ

 1 نالفیاهک یدرقیح هنن رزواكشس ورد#نالف یهک دز شا وردرب كلاب یون م

 96 یوتنم 9 كد راق هرالک ن دبس هن لک یا نخ نح مآ نالکا لک یاهحزا هک یوننم

 یعیر دنس ش ودعا ند ەس نيلجب ی دسر Ka ۴ ی ر نغورهششزارکموت

 شسایقزا 6 یونثم یدند شاوا لک نیل: كشاب NE هاککود غاب

 وک تودنا بچن یعلیدلک هدنخ هعلخ ند اف كنط وط# ار قلخ دمآ هدنخ

 بحاص یطوط لوا هک ارز %3 + اراد بحاصتشا دن دوخوحوک ډک یوئثم و

 هنا هصح االام سدق ال ود نرجس یدلیا سارق یکودنک لد

 ریکمدود زا سایقارتاک اب راک یوتن کز رد تعصت ود بورود ع ورس
8 

 ۷ ریشرشنتشدن رددنام هحترک ¥ یوم و هیت وط سابق ندک دن ےب راک كرکاب

 Si کان 2 ند رزکب ہر شر یش دق مزا هجر

 ر وصل یر شتروص راروصم دوخاب و ردکع دنالسرایرب ودوسیرب هک ردریافم

 كنابلواو ایسنا كلذک ردقوب تسانم ندنتهج یەم نواواح ور ی نکل رردبا
 ار زردر اف نع لا ثیح نماما یواستمارهاظ هللاهبناسنادارفا یراهب شب تروص
 بوس ن ز ماع هلج هک یو نشم # یدعاردروګ د بث تاط ساقلا ماوعورونایلواوابینا
 + یوتثم ل یدلواهابت نوع رلک دتا لطاب سابق ومارک ندبیسوب اع هلج «دشدار ها

 یایلواو اتنا نعد یدلواءاکا هتسهک زا ندقح لادبا * TET لادنازیسک کک |
 لاضهد هب رمّشب یشاوع بویلوا علطم هنرا رسا راز !نوحر اک دتا شايق هنن روت 0

 و یدلوالضمبروشودءراکنا ید و
۰ ۱. 

ET 
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 یطوا # درک هانوک نح نب دنچیزور # ٭ یونثم ۶# ید دلقم "یطوط
 لاق د رم ## یوم یدلک هراتفکو یدلبا مالکصق رکحوک ج اقر ندنلا
 هنعودر وا« دنسارا نضع یطواط یی دابا ها ندتمادن لا د ره #در ST اتمادنزا

 # عدردیا تفکیم ودنک یر سد ر + یونثم $ ندنملا هدان زو یدلوا نا

 متصل ےب 8 عیمرب زدم ںاتفاک یوم # یدیدعاردو فیحو یدلوب نلافص
 یزاوآ نالوا شوںاتفآ نكنيطوطیعد یدتک هباههرب ز یٹنوکم تلودو ییاتفآ

 ۳ تودنا ارشسو ع هداب ز ند هلج و ںوروتک یزتشم هم هعاکد یرومط

 ممه ¢ هسدداک لاوز دنسا و سد یدا یراتفک كنادوخ ییاتفآ ےن مب مدرولو وا

 # نامز نآ یدو هتک نه تسد هند چ یوم ¥ رواوا كعد یدلوالئازید

 * ناز شوخنآرمسرب نه ی یون 9۳ یدیلوا هتسکش شن مسد مب نامزلوا

 بوتلوا تءارقزسهلاما نوچ دوخاب و مدروا نوت هنشاب كیطوط ناب ز شوخ لوا
 ودنک هجاوخ یدیلوا شفص ملا منب مدروا ییهرط بو یراتفک لوانب هکنوچ

 وند یدیلوا نامرد هکیلوب بودیا عینشنو عل رفتو حب وتو مول عاولا ییودنک
 یدر وتافدصو ابا ده هشد وردره # ار سا وردره دادیم اهب ده یوتم##

 هک دما یغرم لاو دن کا ۷7 از شو و ع رم قطن دیاسات 4۶ یوتتم و
 یطوط هحاوخ هحردقنوب ردعقاو دياب مدنخس ضب هیلب وس رهنکن لوایفاکو

 3 رازو ناربمح بش هسوزور هسدمب € یوم # رو ۳۷ هلو نقط كنس
 *# راودمول دب هتسدشب ناک درب ر یولتم ءرکصند هه ج يوا نوک جوا هجاوح

 عوهصغنارازهاب € یون ۶ یدپاشمروتوا هدناکدراو دیعاانو .دانو توت
 و وده ول شاو تفج ههو دناو عناراز# ھ لاسد رع # تفح در

 4 یون. هلک هراتنکن غ موب بچ یاهک 0 تفکبدیآک غ م نبا بیک |
 بب رعو بي هنوک رههغ مم لوا لاعند رع ٭ تفکشنوکره ارغ رم نادومن ی

 یطوط هک هلواات # تفکب وا دا ردناک دشاسهک ات ۶ یون ۴# یدزتسوکر لەند
 دیآع ص هکنا دیمارب ۷ ید هد دن ضعد و رد هتسانعم تیک شرک هلک زود

 كلک ءزوسیطواع تعب ردشلوا عقاو * تفج درکیم روصاب اروا مچ # تفکب

 هننآ هدنراک دا مملعت یطوط مکتن یدردبا تفج ہر وص ؛یطوط منچ هلبدیما

 راب وس نسنج ودنک ی طوط هدکد لب وس بوروط هدندرا هنآ لک بوتوط
 ردبا تراش اکا ہدتی وب ظفاح مکتن ردبا دیلقت هراتنک ید لوا بودبا سابق

 * وکیم وک: تفک لزاداتس وا هګ #1 دنا هتشاد معص یطییط هننآ سد رد د تد



 < و
 || یدرولک هق طف د لوا یپکیمدآ هساباباطخ هتسکرب عی یدناقطان هدناطخ

 . هدنگ رت كرلیطوط * یدب قذاح نایط وط یاون رد ٭ ٭ یونثم هل هلم اب و

 رد هنس انعم ع راو نالوا هدّس وب و زاوا او نالوا هدقن اس تس ی دیا داتسا

 ردلاقب دره هک هجاوخ * دوب هتفر هناخ یوس یزور هجاوخ # 9 یون #
 | یطوط# دوم ییابهکن یطوط ناکدرب ¥ یون: یدتک هاج یوانوکر

 || ند رابغاتسد یناک دو یدزنس وک قلناتهکتب ولوا یماتمیاق كتسهجا وخ هدناکد ٠

 هاکان هب رکرب # ناکد رد هکان تسجرب *هب رک # ٭ یوتثم #* یدلیا تس ارح |
 | یشومرپ # ناج ےب زا كیطوط یشومرهب ٭ 46 یونتم 2۶ یدارعص هتجما ناکد

 هلیسابقیدتادصق هب ودنک هره ندنفوخناج هسیا كج یطوط نوجا دیص |[
  ندش اجرب كن کد ۶ تګ رک یی وس ناکد یوس زا تسح ۴# 9۶ یوم

 ۱ ردشلوا عقاو ناکد ردصزا تسح هد رسا ضعب یدحاق هنناحرب نوار

 هک یودثم امر دماوما نکو دک هند دص كنس هجاوخ هلغلو نابهکنهنم رب یسهجاوخ
 رارف عب یدک ود نی را هشيش كنيغاب لک # تخم رار لک نغور یاهشیش #
 ۱ قلنابهکت یدلکود یتا بواب رود هشش ولوو د هنن راهش یا لک نک ر دنا

 ۱ یزوس ( ع ) یدلباناب ز هلا یبسیدس اک ےھوودساف سابق نکیا شم هنر

 ا هج اوخ دماس هناخ یوس زا # یوم # .لوا ناسنایزوااما رولوا ناسنا

 ناکدر 99 هک یونس  یدلک هنناکدندشنام اغ یسهخآوح نطوط 9 شا
 | بوک هنردص ,دنناکد شو هجاوخ كلا یی وغراف * شو هحاوخ غراف تشن

 ناکدنغوررب یدروک * برج دماحو ناکدنغوررب دند # هک یون. یدروئوا ۱

 ۱ تواوا روض: هحاوخس ۱ به هغار شعل وب بایسا یودیک ۴# برج هماحو ا

 بضءهنشاب كیط وام ۶# ںرضز لک یطوط تشک دز شرم سرب # ىوه $

 | یدلوا لک یشاباما یدلوا لک یناب زابو لک ندبیض یاب كنیطوطو یدروا هللا
 یس قحا نالکاب لکی ا هحزا (ع ) هرکص ندنو ار زرد یلوا كلرب و یسانعم

  ندفوصت بتک یخد رادلقم نالوا رضب ندقاو ذاو تال اع یدعا رکھ ساک
  ندرارساو قراعح ںوتوط هدنر دص رالء 3 ی رک بوی رب زا ناک ضعب

 هنشوم یشاعم لقع یسهب E یایحو مه و هلغمالوا یعبط ؟ءدار نکا رد زوس |
 نعم یب تالبوأأت نراتفک * و طوطود هلوا مدنااطخ هدمزوسابم هلکع ۱ موعمه
 | یکنوک تعد رشیولکاب رتب ید نکا ہدن دیا كع | هیحوت نعالک نو دار هشناح
 سدرواوا ناسل لک تفصناویح بودونوا دن راک دل یلوا هدقدنقوط هنشاب

 ( ْیطوط )



۱ 
| 

 4 ا ۳

 لوا # دهد نآ داتا او رد هکنآ یونشم ۾ هکلب لکد ناح دص

 نددشو دمآو ین اویح ج ور دارح ند اج من ررب و فا ر اک هکمهو هک نت

 تاتا ندربب رثارسکا ر ظد نا سد ردنایو تب راع نای> نایلوا صالخ

 یب ین اویح حور نایضتعم یاجررس تاب ذچ ناضوهفو یتا“ بح راونا
 هو كکلاس نولو یدبا تایح هدک دتا اطعا یف اضا ح ور مچ نودا افا

 ردبارامرکو کفطا هل رعشا رلعاوقو لرمروک رزوکو ء راک دنا و رطاخو لای>و ۱

 تر نیعالام نیطاصلایدابعا تددعا (یلاعت هللا نعایک اے مالسلا هیلع لاقاک

 تابرانالوا تیدعع هاکردناصاخیدعا(رسنب بلق ىلع رطخ الو تع“ نذاالو

 سایقوت *# € یون ۶ ییاده قب رط یافهارو تبح ران دقومو تردقواطع
 نسروناصیکكلدنک ینعب يسر ډا ساف ند دنک نس %# كيلوی لب شد وخزا |

 ساس اک سابق هلوموب ٩۶ نوت رکنب *داتفا رود رود * 6# یوش۰ ۴# نکلو | :

 زوع» تاب نرععتسم تالسمو رود قو ندع و E هللا س ا لايو ۴

 هک لیق رظن جوی لس نغابح لطاب رادنب نالوا دا نیع نس سود |
 هب سس م اکحا بولم ق جعیعح تاب زا راد رکحو اتکا را زشت سايو .

 | رب لد هرالوا ياپ ذاو لفع یر ادقم هرذ مظنت لر کد نالوا 6
 هنس هاکح یسطوط تناشد مانالومنرضح ا رک ر ارسا فشاک هللا تسانمو
 تاب وات یری ن یاد ندعا كاب ند اوسام رح ن رود ددک تو دا عورش

 كن رب ره و و اوحا كرتذدیا رسو دالفت هق وذ تا زا نالوا كاب ند دف وک

 رلردروس تع نعو تنه کا نا ی رابا

 چ ناک درد یطوط نت ر نعورو یطوطو لاعب قار ا تیاکح دم

 9<یوننم 2 ردیشهناکح یسهکودعاب هدنک دل یطوطویطوطو لا د لوا

 یدا راو یسط ولر كزاو لاع رب هدفناش نامر ۷# "ی طوط ار وو یاع دون هد

 ا وک و قطانو مس یکنرو بوخ یزاوا# یطوطاب وک ربسییاون شوخ ىو

 N ناکدرب # یوم یدنایطوطرپ انعرو اب زو |
 یدیا ین بهکن ك ناک د نکیا لک د هدن کد لاق د میدیا شوق هنباکد ۶ رطوط لوا

 هرایج دا دیا ارشو عب یملرک دوس ةلجج *نارک ادوسهماب فک هنکت چ یوتم 1

 دا ٭ یدبقطانیمدآ باطخرد ¥ یوشما# یدرایوسهفیطاو هنکن شویدآ

 در و ناج زوب لدیاکاو روآآ یناج فیعضو ما # دهد نا دصودناتسب ناح |



 E ٤ ۲۸ ا

 ر نآ و 4 منو اولو ذرا دیهلا ت تم هر ید
 ۱ نوح 3 نسردلک ین رق هد زعم ینوخ كرکر ر لوا # ناو شلاوخوت ۱

 عاونا هدنتش كاالوا هلبایهلا ماهلا ارب ز هعد یدلوا ردغ هرکرز نعد هموقوا

 ا بببط لوا # ناوحم ش شنو نحو توا تسلعع تسم # € یونث» 9 ردراو دناوف
 1ا رهظ» ران 5 ی ه-هوقوا نوع یا نرسید یسم یلعع 1 هاشو مد ی

 ۱ ارز هلت خت ن ¥ لوفععأت علما تودا نالن ون ند ردلک لعع ۴

 ناسم نوع رک #۱ وا م ا ڪس ناسم نوخ ی دب رک ۷ یوم

 < وا مان ند در رک مرفاک 1 ۷ یوم و یدیلوا یداح كهاشداب لوا

 مزایا دا نما كنازک ره نعل هسهد ردلبا مات كنا هرزوا ماسل را فک

 شرعندن>دهكفساوو یش قشح دمزا شرعدزراب یج## یوم رک ءان کا

 تالذل هاو ترابضغقسافلاحدماذا هه رولوا نارا ع 1

 وا یتم# قن شحدهر ددرک ناک دب ۴ 4 یوم * شرعلا

 | ٩6 یونشم # رولوا ءانک هقشب رب قغارب هلظ ءوسیراللوا قم سپ رولواناکدب
 ۱۱ لداغ ندعحو ىدا هاش دانس او هاش لوا یدعا # دوب ه E ۱ اشو دول هاش #

 | لواو # دول هللا ةصاخ ودول صاخ # 9 یوننم و ید اکا هدانژ بویلوا

 یسک نآ * هک یوننم # یدا یس هصاح توت هاگردو یدنا صاخ هاشدان

 هرودلوا ا هان تل دعم هاٌّشرپ نیل وب هک هتک لوا ۶ دک یهاش نیئح مک او

 ندیکلواو هتک بناج # دشک یهاج نهم نخ یوس * 4 یوشم #

 هاشداپرکآ ٭ وارھق ردوادوس ید دنرک ٭ ٭ یوم ل رکچ هتلودوءاجییعا
 قلطمفطانآ یدشیک# ٭ یونثم ۴# یدمیمروک یندوسو عفن هدنرهق كنا

 دش و لماک یو نالوا قحدوجو لضف یالحتو قلطم فطا لوا * وج رهق
 سن نمرتسوک لالح هک دعا هدهانم عفن هدنرهق كن دشزنسم هکما بار لکم

 طی اكاتق رط لافظانکل ورول و ناسحاوفطا نیع یرهقهحرب دقنوب
 ه یولتم $ الثهرول وا ترطدصء نوک و دعا لیصح دادعتسا هکمروک هدرهق

 . ر رب د هلا ف ی وح ندنشبن لوا كم اج لفط # م اج شدن نازا دزرا ی هک ٭

 . هد م۶ لوا ثسلا قفس« هردام 3۴ ماک داش ع نازد قفشمردام %* 4 یوم ¥

 ل هدرهق تروض ندقح لبق هرمصد یینالوا تربس لفط ردماکداش |
 : تف رطربب نالوا یقفشا ندعفشم ردام نکلو ا عرف جاوا شرب



 لباق همالک ق حو

> ov 3 
 سمت سس جیم توت هست س

 یا كهاشاب رکا 4 ا ماهلا شراکیدوبنرک # ىوش

 هاشلوا ٭ .اشه هدننارد یدو یسوا * ٭ یوم 2۴ یدیالوا یهلا ماهلا
 ډک یونثم ۲ هاشداب لواهکر دو اعحاماف یدرواوا بلک یکشرب ر هکلد نویلوا

 یدنآ لاب نداوهو صرحو ندنومش #اوهو صرح و توهشزا دو لار #

 كيلیدلبا فیطاو بوخ هاشداپ لوا # اع دب كن كيلوا درک كىن # هک یو

 نطابلا بسح نکل عورمشمانرهاظل بس ینعییددلبا نس سو كن ی روک دب
 ی هنکز سن مالساا هیلع رم طخ مکن یدا نسکسهو توخو قفا او« ذعح یاضر

 ار تشک رحم رد رضخ رکآ # 6% یوم ¥ یک ښیدلق هتسکش یی هنیغسو ھتشک

 هسدتا تسکشو قرخ قسرد هتیفسدان ردم السلا هیلعرمضخ رکا## تننکش

 هب تشک مالسلا هیلع مطخ # تسهر > تسکشرد سر د دص ## هعیونثم ۳

 رو هما یسو» هو # ډک یوم ¥ ردراو کالتسردزوب هدنسدمر و نک

 د وجو یعب یمه و كن همالس و هللاتاولص هیلخ یسوم ترمضح # هو
 هلا تازه زه و تااس ر رون یلک و د وب ی ر د٥ لعع نالوا هدن رله رس

 بو ندنرارسا مالسلا هیلعرضخ ۶# ربمرپ یب وت بوک نازادش## 6 یوتثم

 هب یدل را رسا یاوهوج هلو لصاحیدانق نی ینعیهچوا زمسدانق نسیدلوآ
 ترضحیدیلوافقاو هرارساو ندالواینأب ر ماهلالقع رک نسزم هدیازاورپ
 هللا لاق اکیدیارولوا رادربخندرضخ رارمسایرونرپ لقع درع م السلا هیلعیسوم

 اهلها قرغتل اهتقرخ الاقاهقرخ ةنيفسلان ابكر اذا تح اقلطن اف ) ىلاعتوكرابت
 زا رلیدنک هغمارا یک مالسلا هیلعرم طخ هلبا یسوم ترضح ىع ( ۱ رها اتشتئج دقل

 رضخ ترضح نکراقیج ندیک بوراو هش رالزمو ریدن بولو نیک قح
 ترضح یدراب وق دتح یا ندهنیفسحاولا نودنآ قشو قرخ یییک هلاربت

 ی هنیفس لها بو دا باطخهرمنعخ نرضح هدکد روک ی ماو مالسل | هیلعیسوم

 | لوخدو هام لوخد هنیفسقرخ ارز ةلدلبا فرخ ی هنیفس نوجما كعا قرغ

 ۱ ینهنیفس نوا قرغیرلنلوا هدقشک نویهگودلوا ببس هقرغ یب یشک لهاام
 ترضح نکو د اه نمکح هد هنیفس قرخ مالسلا هیلعرضخ ترضحو یدیدلدلد

 هاشداپ رابجر و یدیا كنيکس» جرب هنیفسوب یسوماب بودیا نایب هب یموم
 نوعا قمالا رابج لوا هنيفسول سد ردا ذخا ابصع نس یک كنارقف ردراو

 هللا ءاشنا رای دت !تقراف» هلب | مالسلا هيلع یموع ت رضح هر خالا بوند م دلیق بويع

 انالو« ترضح جد هدلح و هثلوا لیصقت هدک دلک یاس هدقب رش یون یلاعت
1/۰۰ e SESS atne emt heteme 
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 ۴ ۱ ترنج ۳1 و ۳۹ راد یک رهدولآ راش یلاعفاو لاعا تولوا یفاضو
 ِ هک ردن وچکنا تفشمو افجو تض اب رو ده اج وب * افج نیو تض ابر نا

 ۱ یاشاخو س >و ییاعح ندی“ هر هولا 9۴ افج هرفنزا هروک درآربات €4 یونث+ %

 ناکا یددت و كين # دب و كن ناه ءا تمن ۲ ره 9 ¥ یوتشم ال هروتک وراقو

 | ناتق رزان * دیز رز درآمسرپ دشوج ان 46# یوتثم 96 هکر دنوچکنایسهب رجقو
REE.۱ شنا هدردهاح هت ول لصاما ا ضااخو فاضو وک وراقو نوک وکو  

 هاکو قماح هبهب رو كح سفن رهو قمادیق هللا هیذج شبنج بونا هلبا قشع
۳ ۳ POA et 

 ی

 شنا شو ساع یوسام بح نالوا هدیلق قعلوا ناتهما لنا ل ازت ءاکو قرت

  صااضرز بوئلق جارخ |ندقداص نورد نین و 1 ناعلعلو تولوا قار =| ةوښع

 دوعام دبعرب ناف اع“ قشاعو تایر بلاط یار دنوهءالوا فاض ی 3

 دبع لوا ىلاعلو هنا“ ق > ةسلوا رهاط هر ا هحاص لاعا هرزو اعوقعرشقفو

 هضفلملاردق ىلع هلعرشرمسک |یس هیناسفن هال تافص ساعت ضعت دوفسم

 رسک ید ی هنناروت ناقص هضف ضب و ردا لیدبت هب هبنامور ةبناروننافص

 , اا ممجرخ اونما نیذلایلو هللا ) ردنا لیدبت هی هینابرت هیئاروت هلتالو یالوو بخ
 OT ۰  تالط نم ردراو تراشاهباتعموت هدنرتن كيمو رك تا ( روتنایلا تالطلا نم

 . هنیفلاخ نافضرونارب ز ردکعد زردا حارخا هتنفلاخ تافص روت ند هیقلخ نافص

 تافصو رد ( ضع ق وف اهضعد نالط ۱ یسلک لر هیعلخ نافض هلا تتسد

 باج فلا نیعیس هل نا ) یسهلج كلي همناحور هارون نافصو هباسفت هننالط

 || هجربدقت وب سپ رولوا عناومو بج بزاو دبعلا نیب ههتساوعخ (ذلطو رو نم
 را صلاخودفسدمع اذلف رولوا یا رو بل بل نادولج یسلک لا هروب رم ناعص

 عرش رکا تافرصت لبأق و ق> راوج برق لبان هلبا لفاوئو ضیارف یادا
 تواوادعسم هر هناخور ٿ افص ةصف یسهناسفن ناقص سام نوه دل وا رم

 قح هلیساقلا هين اجر هبذجو هبئایر ناقص ریسک. | هنس داور ناف « هصفو

 رک ذتیلو) رولوا بالیدبت یسهبونعم هیلک دولجنواوا بی رق هدبع لوا یلاعت
 | اممسهلتشک ) یخدویراهع رگ تیا(بابلالایواا نوقناو) یدو (بابلالاولوا |[
u 2ناحوا لصوزا رک ۱( یظن 1 ) ردتراشا کو قیستیدح (اناسل و اد و ارصدو 4  

 ناعيا نازا# دندو زابناج ناقشاع شلص وز # وت یخانشب نیش وا نايع# وٿ خاب

 || یاق# دن دناع نارمجوتدتن امرب ږد دناشف نام ناقش اع شلصو زدند وب زارعارد
 ۱ .لباق حسمیایدع ۱ 3۶ تسقشعناهرب اهرارمسا ناک #تسهشعناطلسنآد واج

۳ 0 
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 ىدا هلبا دحا دصلا هلا تاولص هيلعد حا كا ناج # دحاب دجا كاب ناح وه ۱
 رلّقشاع چ دنشک هکنا حرف ماج ناقغاع ا یونثم 9 ار زیک یفدداوانادنخ |

 ناشداب وخ شا وج تس در هک چ یوم % هکر ر دیاشول تقو لوایتماج حرف

 بلاغ نوح قسع 9 راطع الع را ها هر د هلا یرللاو د نک یرلنارلب وخ هک < رب

 قرضزا قشعزلد * تسارغاس طعح دن زداک لقعل ال تسم *رسز دش شن دوش |

۳3 

 * تسرنوک یدنفغ سوک نآ دول یاب رق رهب ٭ سزتموک ندمرهب قشع ہار |
 هک سنس اکب راوتالرید هن # نامرف یا لیق هلوبق ناب رقاکس معاج م رر

 یدیمرولک 3 عاج یک هدلک وک مب عاج كساوا نسرک | نایاح هعاح نسنس ۱

 ۶ کوک ی هل وا دیقم هلکفشع ریز كنس * نارب و یسهناخ یدرواوا قنوراکا

 دردنیع مک راوشنامردهندرد ناب د %3 نآرب ین آ هما صالخ ةع هکمازیدشالود

 ارس تكهنع كئ و# نامرد نغدلوادرداک و نلوایدرد نوسل هت # شلوا

 تیغابا  ناشطع ردهدندش باس اکردا انیتساف # ندکلاللاوذ هحووش
 # نایرع هظملدنا نس یاسا هرم اید الخ 4 قرعانا تسجاند ندت وه

 رب د رگ روح نکیا نایع 3 كرون هم رس روش روک هس نحروک هسی هازّوک وب

 ۴# عدم رم رس ءاهح رولا ر و هوساح هک دبا 3 نارفک ندبآ رد ےک اکس

 رارساول كرات ى ر قاع لب * ناعادکهحو مدروتک كمْشع یدلبانداهش

 اینا قداصقشاعیا## ناحیه ودنک رونب زوک هقح لکوک ر دابا رم # ندیلجت

 %3 درکن توش زا نوح df ماش د یوم Xx هس دلوا هلا یاس ماهلاو

 ٭ یوم ل یدایا نوعا هام ناذلو هبناسفن ظوظح ناق لوا ید هاش |

 یلادجو كنحو لابخ لطان و نظءوس هدنفح تا نس # درنو ی اک د نکاهروت |
 هاش هک كدلىا نظنس * یدولادرک هک یدرب ناکوت هگیونثع۴# هکلب هلنا كرت

 بنبطرد دساک ناکودساف نطواشاح یدلبا كلءدولآ هلسفت ضرغ لدقاص

 ردرها هلا ت | ده راونا یرلنوردو رهاط یرثتصع نماد ا هاشو یهلا

 م دعم شعغو لعاخ ید ولاب * گد ولاب راه غ شع افص رد + یوم و

 لغ ناس هدنل اے اقص كلکءزوس ندهدر قالخا یسفن هرزوا قلوا لوعقم

 ند اده احم رکفک ایفصاو 5 دصاو ایلواو اینا یدعا 3 وا كعد روق شعو

 س



 ماوع یدرواوا راتفرک هئواقشو تارضم عاونا بواوا منم هداسفیید كفن

 رظد هنشیرمع ندنرهاط هعمالوا ینادحوو قوذ ند هیملا رارسا هسا كسانلا

 قحزا هکنا هک یوتثم ۴# هک هلوا مولعم هتنطف باب رااما ردنا راکناییطاب تويا

 د یونثم # رواوب باوجو و ندقحلبق هکه یک لوا # ناوجو یووادنات
 دسر دنانامرف هره ردلماک دش رم هکه سوک لوا 3 ںاوص نبع دوب دیامرف هجره

 هایدنارد هبوع رح یلاوحا هلج كله دبا لع هلا یار ماملا لصالا ردباوصنیع
 شکن رک ا دش ناح هکنا < یوم هل هجر دقتون یدعا ییک مارک ء!ءلواو ماظع

 تسا بیات € یوئنم # زداورهسرردلوارک ارلشغب نامسک هتسک لوا تساور

 تد ول رد ادخ تسد یدب كناو ردعح بدان ارز 9 تسادش تسدوا تسدو

 نالوا شم ناح ینعد ردباوح هردقم لاوس نالوا هنءالک دن ناح لرش

 ترضح نوحارلتد رلشخب ناح هلهحوه رانو ردت ردق كنیلاعتو هراهسقح
 ءاتفا هلینصو قشعكنيلاعتو هناشسقح ابلواوایناک رارروب بورب وتاوج الو

 تلا ههللاتردق بولو اهللا دیدن كرانا نو راقدلوا هللاذقیلخ ںو دیا ٹن شب
 قوف هللاد هللا نوع اغا كنوعیابب نیذلا نا ) یلاعت لاقاک رارولوا هدنس هام

 هذه ةلاخا یدعا ( یر هللا نکللو تیفرذا تیمهرامو ) یلاعت لاقاکو (یهیدیا

 لسرا متاخ (نییا ماخ اناو یدعد ینال ) بحوعرب هیعب رشت توبنو تلاسر
 هعطقن ادبا رد هقدطم هماع تبالو نکلو بواوا متخ هلبا شب مالسلا هيلع
 ۱ ندرال ولما نالواه دج !ثعیعح ثراوسد لوا هل ازند هیلاک هسناسنا رهاظمو

 هللا ی لاتاک رلوا یلاخ نامز ندکعا رومظ تاداعقراوخ یلاثما كنو ید
 هلاطیدعا ( هللا محا قاب تح قل ی یعنی رهاظییما نم ةفلاط لازال )سو هیلع
 ۱ ترسه>ولد رد دایعاو تعاطا ہرا صا ندا رو دص هلا یلک راعتعا نالوا مزال

 لعیعسا ترضح ۴# هنن رس شده لیعم“ اوکه دچ یونثم 9۴ هکر اررؤس انالوم
 بول وق شان هدر وضح كمالساادیلعو ادیت لء جهارپا نرصدب مالسا | هيلع

 هتساضر هدنک وا شک ناح دش رح قعاطا رس ید نس یک ینیدلوا ماست

 مت كنا نادنخو داشو * هد ناج شغت شد نادن-وداش هک یوننم ۶# هللا ملسل

 یتعمودایقنا ةروصو لبي تمل هک دنک ی کعرب وناج ددرتالبینعب رب و ناج هننامرف
 هک یون هکلوانابرق دنل وب هدلاع كف دل وا نادنخ و داش ویلو اندرات دیاد اتع

 هک یوم * هلاق نادنخ یدبا كناح كنسیح ۴# دناات نادنخ تناج دن اعات

 . .( ویمه و
 ر بال

 كربنک دسلوا لاله هدن)اكنفو > لوا ید اوهرک رژ یدعا یدشاواح رش
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 شک اررسبنآ € یوم 2 ال ید اله یرکرز هه ا ا ۳

 یزاغو نا م السلا هيلع رضح نرضح هک رسد لوا ۴# ت قلح دن رب سڪ

 یل نس 3% E ماع دیانت ردو ٭ یوتنم ¢ یدلبا خدو لاک

 لاعت لا اک ربا كاردا نتعیعح كنا نب رهاظ منح نعت نیا مهف یماع كقلخ

 انش تشج دقل سفنرغب ةيكز اسفن تاتقا لاق هلتف امالغایقل اذا تح افلطناف ) |

 بولو ا قالتخا هدنکندلبا لتف هلمجو هن ی الغ م السلا هیلعرضح ترضح ( ا6 ۱ :

 راضعبت و یدتا درخ ںولاح هراولد یرسپ رس راضعب و یدروا نیو راضعب |

 رطح تیععد ف نالوا عقاو هد هلت راست تاتراو راشعد یدتنا د بوروتاب ۱1

 هتک دلالت ددرتالب ندع الا فاش !دکسا یک یی ذلوا قالمهمالغ مالسلا هيلع

 مالع ت اح یکدم یدک هلا ت اح رول نم مالغرک اارب ز:راشعد زدنا 3

 باس ه رب دداسف کن او نود یدلاوو تعاب هوامش لاک كنودنک

 یغولد هننواعش لاک ن < یدنا 3 مالع دح رکا یدرولوا ۱

 كمالسلا ادیلع رمع> نربضح سا : ر !وادک دعا نرش رنک لاعار تا وا 7

 یدلو ۱ نوا عنم ندنواعش لاک ید یالغو رح ا :دلاو یکدتا ل و الغ

 اون 2 نایسعو مکلرمخ و هفایشاوه نا مک كمع رب ناک یاعتو هزاصتقح

 ردام ار ز ردنرا سا هراتعم ول یددروت 1 نولالتناو | هد هلن و یر انس

 یغددلو | دز انیح توروک هر a نعددلوا لوئعم ا كن ر زرد یرد و 1

 رانا اراز را هاب نعددلوا ضع رخ هش راودنک ی یتف كن رادنزرف هکنالاح رازتسا |

 همالغكلذکی دا مطعرش هراو دنک ی یددلوا ه دی ام یږلرمسل تولوا سا لجا ٤

 ثب هک نایح نالوا ص رش نکیا رخ هیودنک لف تنیضت وک ا
 لاک سانا هدارا اخ لواط یلاعدو هزاصس قحار ز ۲ ردنا نظ هور کم نت تودنا

 ندای وب ی تانمو هدبع ی امت هراشس قح دکن دلو | مولعم سل یدرولو اعلا هب هز وامش

 تاب وی نالوا یربع كعح ار ز ردندنناسحاو لصف لاک یک دلا دخا شر

 درع نش سا ردلفاغ ا درع نکل تواوا ص زر هنمومدنع و

 ندنتفآر لاک ین رش كن دبع لا عت و هنا قح هسلنا رکشو ربص هنلک ند > نمّوه
Eهنماری> امه رس نا اند راف )یاعت لاقاک ردا لوک هعون یرصو ردیآلیدبت هرهخ  

 هسرولوا ناما ندلحاو قفاوم هر دقت رد دن لاعت هلل ءاشنآ ) اجر ترقاو + کز

 رادهمر هدا عو تونل و اانا ندرارگنروالوارک ذهرزوالیصفتناراشاو زور نالوا



# 

 و ایک وراک ند هالا لوا # فک هو 3

 |[ بلاطیارلیدلوالصاو هلکنا هتالو تبوصحو هتلاسر فرشو تب رقو ترغو

 | :۴تسینزاب هش ناد اراموکم وت € یونث» ۴# لبق ىلا كتم راهنز قداص
 نعل رد هنس انعم نزاخا هدنو راز ردقوت هارو نزاحا ههاش لوا نیک هعدنس ۱8

 كرل رک * تسدنراوشداهراک ناع رکاب ٭ یوننم 9 اریژهلوارستمه هک و دنک
 - راوشداک او ردناسآو لهس راشد وشترمعتمو رلشتا لکشعهلبا تبسف هتناش مرک
 سه ییانعو.مرک ض كي روع کوټه واع دع ن داعش لوا ردقوب
 | هللاحرک ىلع لاق ردیعنالوا كعوعسیتارشم ( ةلورههنناینع ینانانم )رولوا

 | نافسأینالو *لیوط رهدیفترسیادقف#اوبترسعا ناو عرج الف )دهجو
 | #ليج اى وا هللا ناف##ءوس نط كب رب ناظتالو**لیلق نعینغب لا لعل رفك س ايلا
 رردبا تحصد هرلنلوا نغدیماانندکلتسد كنتههجو هللا مرک ىلع ماما هح رک

 . | ندقح تجرس ردقالوا رسقشعانعو,رهفوردیس اغ قشع یتغهدتفیقح اما
 3 عراف هری الا سال (تس) رارروس ولد ردرفک هلغلوا تالت كدب هعح ديما عطف
 اضطر یش ا ادهع تلقا وس لا ال ی ر كيل ۴ اکمها ام سانلا یر كفك اک
 | عفد نس هرطاخ كراناعدب صب هسافنا هللا بط انالوم ترضح هک هلوا مولعم

 | ۱ رلندروس عورش هنا وشا نوګا ناوج هردعم لاوس تودنا

 تردقو ف رەت

 4 دساو لاو سه یاو وز

 هلا یهلاتراشا كما لتقو كمر ورهز کر زدم یهھلا بنمط هک رد هدنناس كا

 سفنیاوهدا رم ندرکر زارب زیدنا لکد مارا دساف لم اتو سفن یاوههسخ ون یدنا

 یابند بح دا مندلتف كل رکرز هجر دقتوب یدشهلوا نایب ینیدلوا اید بحو ۱

 هجەكو یبنلا سوک یلولا ماهلاسب رد صل ندلانو یسفنوجارخاو هلازا ندیلق

 نوح ا تابا نغو دلوا هلا یتا رماهلا لاوحاو لاعفارهندنارو دص ندلء اک دش رح |
 ترابع سام ا بو دنا نایب نیکو دلبا قشکق رخ ورمسپ لتق مالسلا هيلع رض ح ترمضح |

 ٭ یکحتسدرب درع نآ نتشک د یولثع ٭ رارولیق هتفس یتاراشاسا۔ارد للا
 ۶# ےب ز نو دوب دیما ین ا و یک اله لد م لوا هدنلا كن یهلا ےک

 یاریزا شاذکنوا هک یوم یدبا نوګا مبو فوخ هنو ديما ندهاشدانهز
 ۱ 4 یوننم # یدع الق وع رطاخو عیط كهاشی رکرز یا بببط 3 ماش عنط

 یدلک یا ر مانملاو ییهلا صا هن یچلا بتبط هاا *% ها ماهلاو ۱ صا دماناز :

E 6 نر 
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 1 كتکیدتا یک رکن داو ایوب لصا الا ٭ هلوابوغ مم رر وا و 5 #

 گور یک مزه هاد تءهدقام ءرلار ظن . مول ) لات رولو نسا رج

 میلس لاو یدیدیرازوسو ٭ اخر ز مدردتفرو تفکب نیا ¥ ىوش #* | ۰

 * اے رو قشعز دش كرمنک نا هک یونن- ل یدتکرک انرز تبودا حور ||

 یدلوا كاب ندلاو مر نالوا هدودنکو ندعو قشع نالوا هرکرز كل رنک لوا

 هدخاب وشعر هد مک ارب ز # تسدن هد اب ناک د رعقشع هکناز 46 یونث»

 هد رح هک ارب ز # تسد هدننآ امیوس هد رع هکناز ¥ 4 یوشم ل ردلکد قو

 هد رسفا نالوا لیاعشلا ناویحو لکایهلا ناسنا ین رداکد یعاک هرجا ۳ ۱ ۱

 هناعسجتاوهشو تاذلیراقدلقوژرآو یرلتمو لیم نالوا هل اطی یائدرلد ۱

 قافو هد ماعم هل راب وب یرلتفلاو قشع هسرولوا هره یرغ ندقح هلا و
 حورع هیالعا بناج بولوا یاخ رت سوبح هکلب زنمراو هقح بتاج تولوا

 هللا نودنمنودبعنامو ) یلاعت لاقاکزروئلوا قارحاو الصا هرات هلل راب وو رازما |

 ید ت ایحو یدم رس یاه یدعا" هب الا ( نود راو اهل دا مهج بصح

 8 ریغندنرلعشامكنيق اب وی لوا نالوا لاوزیب یرلتبعو قشعو یرلیحاص

 ےک وخ دشاریمدره ٭ صب ردوناور ردهدز قشع قشع هیون سپ ردنکد

 ها هژا شو ده هدهد رب ره هدرصد و هدناح قسع لنهدز ۴# ر هزات

 تایح نع رولو لستر هدعدرهو لر سفنره بویلوا رارکت هدنایلګ ارز ۱
 ندق وشعم بناج رک یبعو قشع كن لزا بوح نالوا فوصوم هللا قاب

 ردیسارغمهنلوب وک بع نالوا هقوشعم كقشاع لرکو ردیسا ومع هک هقشاع

 ةا یانفانف دایدنت هب ص درره تور و زورس هنن رح ناذحو رون 4اح "هدید

 رد رب وخ ندرجا درو ورتو هزات شو دع هساوا نازو هدنس هح اسما سد

 قداص قشاع یا یدعا ردواح قلوا ف اضم هل وعغمو هلعاف یس هلک هدنز

 كللازب ال مویقو كلاز یی لوا ٭ تاسقا وک نیزک هدنزنآقشع ٭ یوم ج

 #تسدفاس تیازف ناج بارش رک 6 یو  ردیقابلوا هک هلبا راتخایعشع
 هکر دیقاس ندارفناحبارشاکس یناولاهللا نالوا یناک هن راقشاعو قاب و ی لوا هک

 راعش اع ر ردن اورح نا وا ( ع) ن ویا زاوا راعشام ندا سون یی ارش لوا
 هلج هک ن نکی نا قشع هیون اع دید رون یایدعا ردراشعد #زل وا
 ینعشع كلد یی ب و نالوا یاس هشح تابح ر وکو قابو یجلوا ۶۶ اسا

 ۱ واقشع زادنتفا چ یوننع ل ایفصا عوج و ایلواٌهماعواینا ؟هلجن هک لیق راشخا
 | اتم اد( یون فسا عونابو ابا جک لا |
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 جن کن 1 نهیا ۴# 7 یوم ال راب دایق هدب رب مس تودنا ماد  راتفرک

 4 یوم « یر لیاملیق هک ردسک لک نوش ا جدو ٭ 6 نابلس

 4 یو یدکو دیکاقمنب ناونتسایارب * ناونهسایارب زا عوخ تخ ر ٭
 یش نالوا یلدا ند ب هک دسکک لو نودام ی ملک هکنا #

 هک یم نم نو نت : هک دنا دن یم ۰ ٭ یونثم ۶ ردشعا لاله نوحا

 . قح نلوا هجیاعشریا لتقرآ هلتاقو رلاقدرب ینوخ كمولظینعب نمو وا معاق
 تازا هروک هلع ره ۳ تافاکم راد نامحو ردعامتناود ر نع یاعد

 نادند و یهاب ور تسوب یارب و بوکود ناف كنوهآ نوجمافانیدعا ردررقم
 ید نوګا تروعو یرکرز نوحا رنک و ندیالتف یلیف نوعا ناو ا

 ی ۷ ( مو مالتی ام سفن لک یز مولا ) بحومرب نیا لاله

 تسنمر 6# یوتثم 9۴ یدعا رولیق نتافاکملازالیادخو رولو نسا رج كنلع

 | هدتمایقکر دهن رزوا كلا نب را رد هع رزوا مب نوکو ب 3 تشایورپ ادرف زوما
 نوچ نود هع یوم # رربد رداکس نی را هسیااکب نوکوب مکتن رکچ نسارج
 ویلو عياض نع ردعیاض نج اق كەس( نیلخب 4 تسک عداض نينج سک نم

 هکر ولوا دناع هنسفن یر رض هسردبا هن سکر هو رولو د راتدیااکب لاحرهب
 ع ولط نیس هچرک | زارد هباس دنکفاراوبد هجرت یوم 20 نسیمزهروک
 عف رح بادنف ا اماف روغارپ زا رد اس راوند نالوا یذاسحم هباتفآ هدسعش
 ناوا یوس ددرک زاب هک یوئثم ل هدقدراو هباوتسا طخ وهراهذلادعم بولوا

 هسشنافاخ اص لع نم ) یدعارداتدوعهرادح تلطردنکر راو د "هراس # زار هیاس

 ندسفت ره تااسا رک او ناس>ارک | ههساوعف یع رک لوق ( اهیلف ءاسانمو

 هل هوا ناخاکمو لاعا تارا سد ١ رولوا ا E هسرولوا رداص هل

 ولقنا ر نامجو ب # ادناملعفو تسهوک ناهح نبا یونثم ل هک ردوب لاث ءور ظن
 ادصزادن # ادص اراهدندرآام یوس هک یوئثم ٭ رد ادن نع زب و ردغاط
 ندهوک ناناکهو نازاحو م 2 رولک هرعناج مزب یسکعو

 زور سپ ردیشیاینا هسید هنره یدانمرزکب هرلادص نالواسکعنم هنادن بحاص
 رولیق هدهاشم هدنسفن تاره ننروص كتلاعا ضاعا سکر ه ید هدارج

 8 ینامهم هلرک قفوط شوخی لک * یناق هک اد سیب كناوخهکره هک مظف
 ےک هنره هدنوب # نامهدبنکر داکس كسرد هن نس # نایزدب هرګادنکو ب لغلوا

 هلوا بو > مک شرد كالعفو تالوق# سسب یا سسیلذب تروصهدنا رش ورخ كسر ک |

 ( هک )



Ke E Sg aهعقدلوب رب رخت ی  

 شالا هرس هللا سذق ان الوم ٹرمضح کنن رولوا درس د قشاع بلق ترارح ۱

 قسعیزاح لوش* دو یکنر ی رک ییاهتشع یوم هکر رروب نودا ۱

 یکنن تبقاعدوبن قشع ۶# یوم وانو اور كنرو تروص نسح هک رتبو ّ

 راع تبقاع هلغلوا ضع یاوه بویلوا قع هدنفیقح قشع هلو ةموا # دوب

 اک ےک کت رولوا قرغ هتلحن ئان رد بولوا مدان ندنلع یر رهو رولوا بیعو |[
 دن وب ها اف( او ةروصلا رخت ریعت دس الجا نه قشعلاناک اذا )رک راربد ۱9 1

 هرکص ندنوک جاقرب هدک دلبا دا تاذللامداه یروص كکودید نەر و رثناح

 كنروب نوجا دس یلوب كغامد ندنسهصاردب كنسهشال كس ندنراچ |

 فرات # ٭ یوننم 9 یدیابلوا یتسسج ی نیو یدیلوا راجو بیع هشاب ۰1 3 ۰

 یدل وا هرک رز هسیدلواهن هداه اما لس رت هجرت ندننابو نسرت وط
 ندشاب یک رزلوا یدک کیست یدو تا مهم تاک شاک < یون

 تعوکحدب و م 1 ه رز وا رب وف رک. ران # یر وا دد نيا ۳ 1

 نوعحه مثج زادب ود نوخ 9۴ 6 < یونتم یدیایلوا عفاو ین یل يا ۳

 ناق هن رپ شات یک رب ندبا نادرج هلا تعرس ندبنعشج رک رز ٭ وایوج
 یدلر و ییانعم ا نالوا بسانم هلع نکل رد هنساثعم یدلی دی ود یدقآ

 ام یهجو كلا # وا یور دعآ یو ناج نمد 3 ٭ یوم 6۰ کاریز
 ردعوح لا ژما كو یدلوا یراله بتدس یسح كتترونص قا یدلک یاد

9 
 نها | سواط ن 0 + یوم م 6 رد ناوعو صاوخ موس دوخ
٣ 

 دلا نعد یترهشو تورو تکو شورف یراهاش دا مصتتم مقس یا ار 1
 لا ند ةلیاعم بو 2 لرکسع دس رب ر نالا لاو ردشغا الهو ره یر

 نم تفک 6# یوم ¥ تودبا EDF هب ودنکو دنک درک ژ سپ را رلوا

 هک ع وهآ لوا نب ید تا فسأتلاو حج وتلا ق رطب ٭ نم فاثرک موها نآ
 لوا .# نم فابص نوخ دایص نا تح ر 6 هه ۶# یروتوا ندمان |

 اقا يذلا داص یرونوا ندا امم م یعل یدک و د یھاص مد ى: دایص ۱

 ۴# نیک رک ارحص هاب ور نآ نمیا 9 نرخ نی نالکوذ

 نب یا یدتا بودا لدع زار کت یی ودنک رکرز # نیتسوب یارب و ی
 یر و وا ندعسوب بولوا تص رد توز نه هدا رکت

۳ FE) 
SSE 



 1 ا ER 17 حج

 دمنآ دیش یر هیلبا هلازاو مفد یتضررع ینعب هلوا مفاد
 اتو ؟رز ڪر 21 هن راح نالوا یسک و لم بودا لاتتما هر اش * اریور

 ب

 اود هدرد هب 1۹ را هل رمعو .راشنو ل دب هللا . یل یس هن وعو یدلبا

 ۶ ار یوج تبحو دره نآ درک تم # ٭ یوم # تول دوا
 ا ۴ 4 یو ۶ یدلبا تقفح هنن ر یر نرالا طط قی نکا لواره

 دارو رلددروس ماک هل رب ر شکن یرادعم یا قلا :Ee ماکدیدنار اک

 هریک ماع رمخد لوایح * ماع رتخد نآ دما تیعکنار # € یوم 3 رلیدلا

 تدم تودیآ دص تر ندر هح هنا لآ هرش سدق االوم ترضح یدلک

 دتکنو رولوانو 2 نک دهبآ قلا تا جحر دنزرفو تو ا لا لقا الج

 لو هام ره بودا رود ی.ورپ یا نوا هد داءاک ۰ هس ےظعا رن هکر دول یرخا

 سو, هک رواوا هل محو وب یساضتا اعف هللا هر دفن سد ردنا کام هدحر

 تفوار طو اعو اوت نک د هنآ قلا درابح رد كرب 9 ناف نالوا یک القا قراوط

 تب رش E هلو ا اور تفص ۵ و و لا بوی و تم و

Aیهنر ھ  OEEور 7 ط و 9  U 

 لاوحاو ن یلق لب ال بودا هدهاشم ناو هدنلاچ و نس>

 هرکصندندامز ر سل وا زا رفارتسو تو: کت هب ص هنر ه رولک gE ےک

 تبڪڪ مهیا ق ولا هلسفن رنک ید تعیبطیاوهرک رز سد رولوا امادب و ءورکم

 یهلا بیط هرکص ندنآ ## تحاسب تب رشوا ره زا نازادعب. یوم تولوا

 ۱۱۳ جد ؛سیبو زو , 36 ی یوم % و .تب مشرپ نوجا رک دز رر

 لاج نع یدب را :دنکوا كند بودباشوث قب رش لوا ر ک رزات # تخادک

 هکنوج # دناع وا لاج یر وج رز نوح # ٭ یوم # ید راو هلاوژ
 ۱۱ رو جد ناس# ¥ یوم ۳ یدلاق یا كروز ندکل روح ر

 نر لنت بح كر ۲ رز رنک نع یدلف هدنلاب و كنارنخد نا # دناع وا

 خر سوخا و تشز کن وج » 7 3 ی وشم %3 یدل وا صالتخ ندتسل# راب و

 هک یوشم 2 یدلواخردزلو ادب و شوخان ؟رز هکنوچ + داشدرز

 دران و درس هدنیلف یرارج نا هل ردت ان اف انا # دش دزسوا لدرب كدنا

 یدلوا عطعنم ی ندننبحم رور پوش زوک اعلان , رک خف دوا ره ار ز یدلوا

 قشسع لصاخا ردقوب را رک هدابز 2 داد هریک ب ارا هک ردو اھ

 ( زاغ )



 بود را لح اید نسردهلب یروا ردهلایب هک شعد لي ارزع # یر یراور |

 نعد رد نوا نیشرولا ګدا رع یر وب بودیا قیم حاورالا ضاق ندنیغ ماع |

 | ورابا مدقرب ندبلجا دج رسو نسم هديا لصاح كدا م نسر دیک هدوهبب ||
 تبقاع ردیلو # دشاب لرم یناکدنز اج: رد + ما ل ردکعد نس نم هدیک ۱
 * ترور ی «نب زا دشدبام #تروصزدب دهاوخ كرترخ آرد ٭ دشاب كرت لک |

 نیع هک اند یرد ¥ رادع رهدرد لد تسد دیابت را دع یاد ن زادش دات ِ

 شاو ئوس مد ره دشکیه م دامد# تسااهدژ نوع+۵,داشکب ناهد *تسیالب |

 | ییاهدژا ماک رهزرخ اب# ییالبمدرهالب یا: رد# شدن نامزره سکر هناحرب دنز#*

 نرخآ رسز # تناهن رخادرک دیصوتفرک 9 تناح ع حرص لحا دایصوح##

 هرات لفاغیا هاغی ردو هاو تغ>باوخ ردنا سوک یدرکن# یفتشرسنا |

 ردا ییا دنو اکس نآ و تعاسرهندان ربک نانطب ق> تزرع یدانمهراوا هل فن یاوهو
 نوکر یک رک ید دم ا نسر دنا اصل واما هکشوه شو هسا نس ۱

 دوز ( رعش ) راربناج ردارب یا یدعا نسرجا كره بارش ندنسقاس لجا
 ربغنه تام مگ نمک ٭ رصفلایلا شعت له کابل نجاذ۶#۱یردت ال ك لاو اندلا نم |

 اط جو سدع فن و 3۶ رهدلانم ادیح شام ےس نەک و # "لع

 هراک ت بقاع بولوا صتت هل سوف رش تابا # یردیالوهو هزافکا تل دقو
 کلیق شوک هلباناج مع“ نسهناکح كرکر زو لوا مزالم اکا هسباهن نالوا مزال

 ہار بب رغد رحلوا هکنوج ۶# بب رغ درم نآ هارزا دیسرنوج»* 6 یونثم
 ه شدروا ردنا * یون  یدژرا ههاش رهشهلبالمالوط ندزاردو رود

 *یدرونک ههاشروض> ںوروتوکو رج ا یرکرز قذاح بدبط ۴# بادبط هش شاب
 هشناح هاشداب هلنرعو زان ینا + زان شدندرب هاشنهاش یوس * هک یوننم #۶ |

 عمو زان ورسلوا رکرز مک ات ٭ زارط عع“ سسر دزوسبات € یونثم ۶# رلیدتلیا |
 هیوام 9 هلوالالهنوحما قص 1 رنک نعد هلان شو هع" هدنحوایشاب كزارط |

 یدلباع رکنو ےظعحت هدان ز یدروک یتاهاش # درک مظعت یسبا روا دیدماش #

 یدلیا ماست اکا نیسهنن رخ رز * درک ےلسنو دیار رز نرم ٭ € یوم #* |
 س4 دب هجاو نی دیار رنک نآ ۴# هم نا طاسیاک تفك شیک سد 96 یوتھ

 < یون ر و هیجاوخ وی رنک لوا یلامءاشیایدتنا ههاشداپ یهلا مکح |
 هلواتسردنت ندنلاضو كيا كرمنک ات ۶ دوش شوخ شیلاصورد لرمنک ات #

 یئناوب ییصو بآ كنا # دوش شنا نیا عقد شلصو بآ ۶# 6 یوم #



۱ ۳1 ۹ ٠ 

 تق رطرد دهاوخ ناجوز سکہ ک * تقیقح كلاسیارذکبابندز 9 راطع ×
 أ رخ ی دی د هج # جک خر هدیدانو مر نت حر رګ اسدزا رخا ید دهج

 دشابن ناداش لد مجه ابن دز # رازآ نیعو الب و درد رج # رادغ یایندزا #۷
 قرغرد بم # یداش تسین ار لد يه ابندز # دشارخ لد یلکی لدوناجهک |

 *نودرک تفهردن رمدامد ی نوخرب حومانئدتسا ردوج < یداتفاب رد نرا ۱

 نامداش دعاردنا  یونشم # هلغلوا لفاغ ندراانعمو رکرز یک نکا 9 ۱
 یون ۶ یدک هلون هلا لوسر کب الوا رکرز ) د ض ب تواوا نام داش ۴# د ره

 ۵دا لوک دقو یر %# : درک ش نامدصقم اش ناکربب

 ۳ کت اب آف نا ی FE TEESE zg ۱ رو O ره

E OT ۳ E 1ت ۰  Na r 

 1 1 ۳ "ی و

 ۰ 3 2 < ۳ ام

 یدلوا راوس هب یزات بسا * تخات داشو تسشنرب یزات بسا ه6 یوم ##
 | * تخانشتعلخ ار سد وخ یاهدنو> 4 یوننم یدروس یا نادنحو داشو

 هنس زاب و وهلو هنر و زو بز لنابند ک هآ یدناص تعلخ ساپ ناف ودنک

 | رورسمو رورفم هنتعشحو ءاج نورک سکوکورادلواراوسهتساوه بسا بونادلا

 | رد ررقم قلوا نک اهب ناق رس نوکر, یماطعو شخ كنابند رالفاغ نالوا

 | یتسداتف * رزآ یوسردنامز نا سعقوح *رداربیادبآ شوخایئد ارت د من 3%
 ۱ اروا هک یرادن وت ۶۶ یزورف دوخرد یا دوخزا مه # یزوسب یوردیهو

 1 ۳ یدی دی هکنا ترڪ تسا نینخ # یربم تسول ردنا هک یادی ۷ یرمک تسد

 و

 ۲ یه رس نایاول الصف ضرب ندفیفک تاب زا # یدیمرآ اند یوس رد

 | جارخاندنهاقم یاوهرکرز هکرلشمروم هلهحووب هدنلب وأن كنسهفیطا ۶ی

 ۱ ےکحح ور ناطاس نالوادوحو هاشدار و سلنا تا هدیرژوآ ت باقر رود س

 لاسرا هیاوهرک رز ییرلاوسر مهفو لعع بودا لع هرزوا , زریآر كحوتفرپ
 . تساب رو هبناسفن حق تعاخو هیناعس>ناذل من ب ود !تللرمک جا نع هرکر ز دک شا

 | ماهوا بولوا رو رغم ید اوه نالوا هدتعیبط رهش بویلیوس نراربخ هب وبټد
 | نیغجالوارجم دن لاوحا نکلو یدلواراتفر شنا یتادا محو راوس هنبسا تالایخ و
 | هکررروب بودیا نایب هرزوا قب رط تحصد هلا تیب یکیاوب انالوم ترضح

 | # اضعلاءوسات شد وخ یاب دوخ # اضر دصاب رفس ردنا هدشیا یونٹ

 | تاذلاب ندیک هرغس هللا تارو افص دیماو ترسمو اضطر دض رضب و لفاغ یا
a۰ نسردیک نک د هثناح الب و دردو اض ءوس هلکعانا و  I۱ هلیساحر دوس ن  

 . كرك رژ هچرکا # یرورمسوزعو كلم شلایخرد # یوم نسردیا ناز
 لیتاررع دنفک ی ونثم * اماف ردن رورسو تلود هدنلایخ ككرورغ باب را دوخانو

ie merrarn RADE SPOT AAG a Tera qoran pK NRE TORK ene germ marae setae 

 ( یرآور )
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 مسعوصص

 3 ار e د ص ندرو اب دن کک ارا الوسر هاتشداب نداتسرُف و

 4 یوم j رد, دنناس ,یسهردنوکر للوسر هدنقر ع“ هکمر ونک یرکر زد رم ءاشداب

 یر و هئفر اب دنقر e ن لورو فرط نآ و

 ها مددّعسد صعب ااا رفاک و یز ار ءاداو

 یعل رولوا كعد یرللوعمكداش داو لود بحاص ی ردشلوا عفاو لوش

 لح كنالکشمو ت٥6 و قذاح مکحبواواعقاو هدنلحم یلعفو لوق كرلاوسر لوا
 قالخا هد ر وط رهو و ری هل لدع نارد هدنزاراک رهو یاافو کر هدن دهعو

 لسرا) یا دصهرب یھ دای ےکح یوسركت لک ا زیدیا ه دب دسم :ییاصواو

 ۶# ریماود نآدندمآ دنق رسان هک یونشم $ : لاق تحاسهبیصو (دیصوتلفایکح
 رکرزنآ شیب *ع یودثم # رلیدلک هدنقرعسات هللا یهاشداب , ماریا یکیا لوا
 هرکر زو راددلک ىج روهدزم هنروع> كل رکرز لوا ندهاشدان 9۴ رم هشنهاشز

 نالواتفرعم لماکیا #* تفرعم لماکو دانسافیطایاک ٭ یونثم ۴ رلبدتا

 تفصن دنس هدرا راهش * ارم ها مشردنا شاف یوذثم 9 داتسا فیطا

 هرا رهش كفاصوا نساحو كفاصا هلا تفرعم لاک كنس رک رزیا یل ردشاف

 رک وز یا یډعا ز دا رک ذ کالاکكنس ننک ره ردنسشلوا روهشم هدقافاو ا

 هاشداب نالف هَتسا 36 یر ؟ رژ یارب زا هش ناالف لر < یوم # شعاراو كلو

 ی * یزنهمارز درک نراشخا یوم و نوعا كلرکرز هب و دنک نیس

 نسرهاب هلا تراهم لاک هدنګا رارکرزو رهامو نهم هدکتفصارپ ز یدلیاراتخا

 | ترومتعلخوب ذه ةلالا ** ممسورز وریکب تعلخنیا كنبا 96 یونس سا
 ۶# عدنو یشاب صاخ ییاس نوچ یونس # هللا لوق لا یو رزو قج1
 رذک ندک رطاخو نسرواوا تبحا صد و صاخ نسهلک ههاشدار روصح هکنوح

 ) ع) کاو هراب نسرولو ام هو ذ الم هناحاح تان زا نوروکراناسحا هج نیعا

 تعلخ و لامد مع 4 یوننع 9۶ ر: ندنموهفم ۴# دوب نازوس شت آناطاس برق
 د ةنورظ هک یوم یدروک ییهرخافملخوهرنک لاومار ؟ رزد رص 3 دیدرایسب

 ا E زرفو رهشو ون # لدا 2, 0

Eمط نکا  EETدل لک عاتم كانون یاد دعا 1 رعوا  

 ۱ ردم كمشود رک اله هاح هلبرا تخا ودشک ران ايل وا ن ك ا هتف رف

۳ 
۱ 
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 آ #3 اذا ناکاذادعو ف راو ( تا ) هکر لشهروس دهوا مرک یلع ماما ےکتن
 ترشابم هنح الع ناک بنک ضر بنبط سپ #3 لعف نکی( اد !لوقیف م> الو

 بودیا عورش هنناب كنکودتا

 < هاشداپ شب هب ارواج ر ندرک ضرعو ارجریلونآ نتفاب رد #

 ضرع ههاشداپ روض> نج رو بودبامهفنورد درد كنه راجلماک یلو لوا
 e, E ش مرعوتساوخرب نازآ دعد + یوم ردیگب دلبا

 اکا ھن از ارهاش 3۴ 6 یون همه 9 یدلبا مرغ ههاشداب روصح و یدعلاف ضرما

 تک رنک هاشداب سا یدلنا رادربخ هعسر ۳ و و یهاشدان # در : ورک

 تودا لاوس ولد رد : ربب دناک ول دید نا 6 رب

 دارا هللا تیوب لاّوس نالوا عقاو ندنفرط هاشداپ هدرا هح یدلو ضع ت
 رخت ار لکشم نینحرد ٭ تا ریدن وکب نوک ؟ تفك هاش (تس ا

 تفك * % من ۶ بور و باوجهردقم لاوس لوا لءاک لو سب# تچ
 6 یون ۴ یرکرز درم لواهکر دلو | رییدب یدتنا ۶ 8 ارد رم ناکدوب اردن
 .هدنول نددنف رع“ نوا قوا اود درد و # اردرد نا ېب زا م رآ رسصاح #

 ندنرلک دا وزرا ضعب ندهیعببط لویم كلاس سفن ار ژ لب ی ار

 هدیلاط لماک دش رم سد رواصالخ نداوس ام لوا بویلوالد هتسسک ل وصولا لبق

 | .دهاشم اکا یش یکیدتبا وزرا هللا لاحرپ ردفت رهب هدکدتب هدهاشم یلاحوب
 ردا لدبتهقح نو دنا جارخاندنرطاخ هرزواتیاک هدقدلوا فقاو هنهفورب دتا |:
 هراح یرمغ ندنلصو هنسوزرا هنض رم كسفن رنک ید یھل "ا بیط اذملف |:

 *رودرهشناز ناو اررکرز در ٭ یونشم ل یدلیانیقلت ههاشداب بویهروک |
 اروا هدب تعلخ ورزاب 7 # یوم 7 ليف توعد ندرود رهشلوا شرق ن

 هر یهاشداپ تح یاب دنف رم رهشهچ رک نعل ریو رورغاکا هلا تعا ورز # رورغ
 بابرا هکدرمرب نکلو ر ولک راوشد هبودنک تکر حو لقن هلغلوا هديب هفاسم

 هرخ ات علخو هرفاو ل اوما بوئلوا تاقتا هلم جووپ ندیهاشد اب فرط نکیاندفرج
 هراادهو فو یسالتم ندٌیقاع رب دن یساع»لعع هدقدلوا توعد بولیق هضع

 لعنو رابدلرت ددرت الب تولوا یراط رورعو تلفغ نرصد هدد ندم ګو ليم

 .مکحزا ناطلس هکنوچ 6 یونتم # یدید رولوا ببس هانا بودیارابو تخر
 یدتسشا یبقا رکفو بیاص یآرو ندیکح ناطلس هکنوچ # # ددنش ار نا

 | ندناحو ندلد نت ههدودنب كلا # دیزک ناحزاو لدزا اروادس ۹ یونثم #

 یدلنا راتاو لوص

 ۹ E E لا دم سم اهل کلم وی حس جات هی ها او و مه و صسسم جو وی

 ) ۱ نداتسرو (
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 e 3 رواک دوو ندنسالو تا کاسه

 خر یاس و ناب زدعع نوح e شا هم نا درکم هرمن : لد هلأ e2 سکی شا وخ

 هنه رطلشرب انالو«ترمضح سد ۴# سرجوج ییارد ,زرهیک دنجات # ناهدب
 مسو رز ناهنیدندوبنرک هرفنورز ٭ € یوننم ۶# هک راررویب بودیا عورشید

 # ناکریز یدنتفادکشرورپ ٭ € یوننم 9« یدزهیلواناهن ضرالا تح رکا
 ندیکح ناسارنهت و قداصقشاعیا یدررواوب شرور, ناخ هدنتلا ندعم
 د یون ۳ د سد زد رللاط هلج ندنرل دیس دف تاک الوم نرضح و هک رنک

 < یون ¥ یناطلا دیعاوم كیکح لوا # E نأ یاه فطل یاهدعو #

 ىلع لاق یدلبا نیما ندسارهو فوخ یروحر لوا # مب ز نا ارروهرنآدرک
 ساثلاما کز لس رب ااو م E رشلا ع دوت ال ( رعش ) ههو هللا مرک

Eموت تابلاو دحاتعم عاضدق * قلع هل تا یف ی دنع رسلاو *  ) a 

 دهه وهف #۶ E A دشاب هزات شداد و لقعد دوش رک شک

 مرګ هک رنک هلغلوا نارکب مرک ناکو ناوارف 3 ندع» ید یهلا ۴

 فو و او نزح ا نم ها ده یف
 ارم دم هک یدشا روح لاوسرپ هب هنسکک _ضعب _ د یدلبا نیما ندرطحو

 رلاع جسم زع رب ره بودا دیعاوم هجا هراع رک او ههاش رکا ج اطانالوا

 )الا دیعاوم تای ید نس ىدا رومط یفت هلمحو وب ن رک یدیاراشد
 اوج هردعم لاوس هدنرلک ددر دن ثعاب هغلوا نیما ندووخ راعب لدوهاشداب تاک

 قبعح دش اب اهدعو # ٩ یونثم 9 ردلکدر هدعوره هکر رروب هرزوا قب رط
 نبطم نالوا متسود,الوبق ینابلقو رولوا رب لد راءدعو قیفح 8# رب راد
 بح وەر رهدعو نالرایزاح ۴ رک هسات یزاح د ش اب اه دعو # 36 یودنم# رولوا

 هرهاظ یراثآ ار ز رواوا یج رو معو یجوط هسان ( والا یف ةب ر بذکلا)
 ادرف یدعو كاماک دش مع یدعا رولوا لالا یرطضم ندنا بلاط بویلوا
 رانا بواوا و اتم بلاط بلف . هددعو نيح ارز رد دقننیع یدعو كلا هکلب لکد
 باب ر!*ناور حج کرک لا دعو 4 یوتثم # یدمیا رواوا را رهاب و رهاظ دعو

 لها عل ردهنساتعم یراحناورنالوا افت ر رشتد ول ناب 2 کوکو كمرک

 نايل بودا نار ج عطش ال هبه)ا تن !ضوف کز دیراج چک. ر یدعوكمر 3

 له اب "هدعو ۴# ىو اما زمو قیاغو دح بولوا ناخ رده یلاوتم 99 ر

 نلواهدهاشهیرانآ ار ز ردناجمشرنعد ردناور حر لهاا دعو #٭ ناور رد رش
E ۷س س  
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eوارد ورا له واتساو لقاك دش  
 رلّلوا یهلا | بیو یدعا ردیقا ت “رام ثعاب کک دش ھر 3 8 دو تاس

 ند دم دف تج و ا هوا د شىرە س بلاط نالوا انو نح ضب مرز

 1 مزال كمر و تزال كہ 3 E و یافت SE نوع | قمالوا احرات

 ۱ دل E زارورا روم راز و ا سکا رزا رنا اهو نام#

 ندمس اشداب a 1 ا تسجح سا دک ھوا 5 یاش هح رک ی یوم

 لد لد یدیلک بل ر راک وک كفشع رع ) تس ) هدهسرادا وحو تسح قوح

 8 ا 3 رردلوا كراك یرع یلک شم Ee یلکشم رولوا نداد اعاد لدیاک و

 روک # یو 7 قشاع یا یدعا یلکشم ردیغیدلح ا ےک هفرط دیک و

 4 یوم هلوالد هکنو> ءلزار ؛هناخ روک كنس دوش لد نوجوت زار *هناخ

 بودا راع شا ییسانعم ) رارسالا رود زارح ۱ نولو ۱ و رم سرد سدو الوم

 ییدلوا نست ق علوا 2 e e لب دا دیدید هرمق یلد

 هک رار رود بودا دارا نا فن لیلد در و٥ ی دیاوف 1 1۳ منکو

 هيلع نان اک رف نرضح # :تفهن رس وک ر ھرک ربماغم تفک #4 ۷ یوم

 e ۲ lL ۱ فون ب رق نع ندارم و دنک DS وج اا

 ثعاب رس مک دزوا ین چد یاوعت كن رش تیدح ( ہرا ال هرس |

 دڳ یون م  رادشا عورش جد هر عع ل الد توروج ناس ی هتل ۱ مخاوح

 رولوا ناهن هدنیمز مکن وچ رهن اد %3 دوش ن ناش نیمر رد نوح ایناد #

 تفاط)لرلناتسم 1 یر رانا د Ee دوش نات هسا 2۳ را چ یون و 1

 | ناهن نیهزردنا نوجهناد # دنس ضعب فب رش تب وب رواوا یکلرپس نتو

 ۱ رو تعارزهک هنادر ز )ول ردشلوا عفاو ۶ روش ناسسد "یرمس رس وارس## دوس

 ندهیعاعش ظوظ> رن مارجا نکل رولت دمدع:روص هج رک |هدقدلوا ناهن هدک اش
eماسجاو  E4 را و و ون کچ وب  

۲ 8 ۱ 

 تی اب یی DSS شد
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 | بورویب ولد ر دسان بذک | نو راقدلوا ساتر و زم هلبا دو دنارز بلق رارکرز
 غاونا یهناعسج ناوهش ید اوه رکرز ندا یک هدتعنط دف رس تالذک
 نوک انوک نولیق هضرع دست رنک تاذل هدد هلا تاس هلن یانصاو تار وژت

 لأم یستاماو لاما نکل بودنا لاح هد روش ولا هتفشآ هلارا هزغو هوشع |

 | .عاوناسفن كرنك هلغلوالاب وو لالضییقاعو لاږخو رح یشیامنو لام بارسو
 | هلفلوا ضراع تهارک هتن>المو تفاشک هنتفاطل نولوا لاح هتسکش هلآ لالم

 تبع قبال كحونفرپ ح ور ءاشداپ هه داوا ضالخ ندهیرشب ضا ما هکمادام
 سکعه .دبناف یابندو یدلوا حاتح هشانع رظن كنيهلا ببط نوه*! دل وا
 نرموح داکع اروع هل ع رس لاک لیئس ءاتنا ندارذک ندابن دزبعم بويع اتماقا

 یکیدتبا نکمت كناوهرکرز بودا تراشا هنغیداوا لاوزلا عل رس كنابثد انالوم
 مالسل اهیلعلاقاک رارروب ولد رد هلع مان رفناع هداندمعمو تعط دنور ع“ یس هل

 اندلا امالا # ههحو هللا مرك ىلع لاقو ( اهورملالو اهوربعاف ةرطنقایندلا )
 یطاب ر لاثءایند < تب  لحار حبصلا ن وهو ءژاشع حارا #9 بک ار لاک
 هحو ندنسفن رنک ىلا باہط سد ۴# دور لاحردو نار ۱ رفاسم دن آ # دنا

(aR هک تسنادتفک هیون دق دل اوا فاو هلاح تقیقح بولآ رمحهرژوا جور 

 بد رقنعهللءاشنا یدعا مدلی ردن كض م كئس هکی دید 3 دو تسدح تر

 و ۱ ۳ و * دوکم هاوحاهر ےچ د تصالخرد هک یون

 یی ظز نمکح مالک یکب دید ( لیلعلا سانا بطلا ل وا )كنيهلا نوطالفا یعب مزنسا

 هثلف كنه راح بودا هقداص دیعاوم نعت یراب لاصو ید یا بلبط هرزوا

 هکر دن دنرا تس سم, دعاق كنیناحور ےہ > رک او یاس ببطرکا ارب ز یدرب و تو

 لاک هلن تک دژه هنن رللد فعضو ترا د هلا لج ام یا هش ها ضط رم صینخُهَلا رور

 غرافواشایداش# ¥ یو ه۴ بودیا رطاخ تیلست یملابنیط سد لررب وتوق
 هک هلا غراذ دمو یباو لوا نامداش ٭ نچ ا ناراهک و تاب من ک نآ# نمدک نعاو

 هدکح العكنس هلوا و اکفا با راکفاو رطاوخ نعد رلباهنج نارابدک مملبا ینآاکسنب

 یکیدت تراضو نای>بسک ندتج رنارابهد رب نچ بوا وا ق> تر دقرهظعم
 ارز لد لصاحکدا رو لصاو هبیدمرستایحو یدباتح سید نب یک

 یجالعنالو مز الو مر كغ كنسنو# روحت عو ت مروح * وت مع نم # € یوشم #*

 دصزا مرتقفشم نموترب # 46 یوتنم ۶ هک هعد رواوا هجن لاحو هع نس مرد
 ن وبالاربخ ) فیرش ثیدح بحومرب ار ز مرتةفشم ندردپ زولاکس نب # ردپ

U 



 یر مط هز * ددز تشک خر ینهدیبنح شگر هن ۴# یونس 9 اما یدلیاتیاکحو

 می جت سم ی ی س ج

  *دنزک ی دیدوخلاحر وا ضب یوم 9 یدلوایراص یرکب هنو یهلیاتکرح |
 دیسرببات 96 یوننم 9۴ یدلوا هش زوا یلاح ودنک دن رکو تکر>یب یضبن كن
 ندنرهش دنفرس نالوا نرش یک دنف یھلا بیبط مک ات ٭ دنقوج دنقریزا

 رددنک یرب و رک" رب هک ردیک م مسا ر كدنک رس د رس یدلیالاوس

 شق رفا نب رع*ندنع كولم هک راربدراضعت بودیا قالتخا هدیاب ول می راوت بایرا
 ناتسههو ناسارخو سرافونیص بولوالخاد هقارع ضرا هلیاراعت محا کای
 بارخ یرهش ماندعصو بودا ع عالقو دالب هج ,دقدلوادحوتم هتسهطح
 یدشوآ لا سا هلکید دنف رس ین ر٥ نووا ھما ولد دکر کس هک دشا

 رات نکل رولو اقش ندنظفل ندنک بولوا هتسانعم مدهو علق دنک ذج دقت و |
 مان رس ردا ال رد هجو یی روک نم هحو هک رد زوطسم هدیناکلخ نم

۱ 
۱ 

 | مزالاوهلیدبت هنض رم لازا كتو راجلوا ابطاهدقدلوا هضد ره یمه رابرب
 بویلبا لقث هرو نم لح یرعش نوح رلکدتا فیصوت ساوه لدفض هلکعد
 دسانعم هر رق هدیکرت ناسل دنک هلکما داش رهشرب هدناردنکسا هدقدلوب تگ

 یاعم رولوا دهاجمسا هجربدقتوب واوا كعد یی وکر مش رلیدید دنکر عشنفلوا |
 | هن رع ب وا وا نایع یلاوخا دن رک ددنق رع“ ید كنهرول نه رنک هرزواربخا

 هدک دنارک د یدنق رع" یهلا سط سی روآوا تساتشع هلحم یییدلوا جالع ۱

 درک و یدارهیضیت # دشد رزو خرسیورو تسجصبت < یوننم # |

 * دشدرفرک رزیدنقر عه رک هک یوننه ارب ز یدلوا رهاظترفص اکو ترجنءاک

 ناروخم رز نوح *#یونثء 9۴ یدیشلوادرفبولب رباندرکرزرب ولدنقرع“هب راح |

 < یوننم ۶# یدلبب یزار لوا ندروجتر ےکح هکنوخ # تفایز ارنا مکح |
 36 یوم 9۶ یدل ول ءراکشآ نلصا کالب ودرد لوا * فان زابارالب ودردنآ لصا
 كرکرز لوا یدتنا ذک رک ہلا باہط ¥ رذکر د تسمادکو ا یو تفک

 تفك لی رسوا 4 یوم 3 یدد رد هدتفس هنو ردیسعتف هود یس هلحم

 نیغمحف فا ردهدنس لګ فناغو هدنشاب ورپ وکی دنا رشک ل وا #رفتاغیوکو
 لات شراب ععسم یا ردنیعهآ كهل ر ندنن ال دنف رس هل اخ و ام اتد ۲ رم

 هکر اررود تراشا هیانههوش هلیارکرزو دنقرمم یلعالاهرمس سدق انالوه ترمطح
 هلا ون رشثیدح (نوغاوصلا ساثلاتذک !) سو هيلع هللا یلص ماعرف ترضح
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 ] بلیط E EEE تاک ند e E تم رم

 .فصق كل راج شوك # ی شوک تشادی«شنتفک هصقیوس # ه6یوتتم  یهلا
 ۱۶۳ لا ره و صجیوس# 4 یوم $ و نکلویدرات وط هثناح یم هلي وب

 ہدعارمصم یا یدراتوط هشناح یس هیات ۳ رحو هنضبت كن هب راح وه 3۶ سوه

 ودنوط شوهویدنوط شوک ی دارو یعههرزو ایر ده تشاد هليا تیاکح یاب ید
 ۳ رح باج ىشوه لعد وه هصق نشوک ى هلا بن ہطو رد هجو جد ی اف

 كن هبراج هک ا#*نامجدد رک هک مان زا نصب دک ات د4 یوننم9* یدارم ندگع ]شو

 * ناجرد شنا دوصدوب وا ۹6 یونث» 9۶ رولوا كرن دنمان كوت نضبن
 رد هنسانعم ی اره هلبس هح كيج لوا نامجرولو ا لو | یناحدوصعم نا هدنام>

 یخدناهجک ر دلک ددعباسمرد اتم هاو نوا وا ترابعن دمللایوسام یان نا مج

 هل و هلوا قسم ندن دبهح یک ناهج نوح دلو | هلا الاعب رمسو بلقنموربغتم
 نیحالعو كاب یقوشمنکلیدلب نیکو د| قشع قلع تاک ےک نچ را

 اروارهشو ناتسود هع یوننم ۳# بوبلیاوجو تسج ردقوب نوجا كع |هروک اکا
 36 ی نم 9 یدایق دا ورک ذودا دعل نب رارهش و ییرلتسود كن كنه راح ورو

 هک رنک نعد یدتلدانما كره ش یرغ هرکصندنا ۴ درب مان کو نازادعب

 یظحو هبناجهن یلبم كفن كلربنک ی لا بریط عب یدلیارک ذ یرار وش ,یربغ
 هن دن كنسهنق ج یدلیارک ددحا وا دجاو یون تافاعتم نوعا كلع رد

 ی وک رهار ز هلیفنامردهروک کات وړوک نغیدلوا را اتص قور ٩
 یکیدشا رک د یھلا بیبط سد ردررقم قلواعقاو ربغت هدنسهرشب هساواروک دم

 یرخا هبت رعو یدلبا رک ذ یرهش یرعغرب بویر وک ریغت هدک رک ندرایش

 هکنوج # شب وخر هشزا یدش نورب نوچ تفک د یوننم 9 بویلیا نش رعت |
 3 شد وت قسد ول رهش نیمادک رد یوم و كلرلاا ترک ندیلصا نطو

 بولوا شاب وت هليس راذ ءاب دوخاب و یدید لدتا ٹکم هدابز هد رهش یفنق نس
 نازو تفك ی رهشمان د یوم « یدید ردنس + شلوا هدر ېس یچنف لوا ندناول :

 وركر یوم % یدکی ندنا یدد مان 3 ارپ ۴ تشذکر ر مه

 س یدل واربغتم قورع باروصو یوركنر تاک رنک # تشکنرکیدوا نیو ]
 تفک زاب *# كس كي ار اهرهشو ناکحاوخ 96 یوئنم 9۶ هحمهفو نس> رارکتلا
 كنونانو یرلل زه ین دلو | نک اسو ینیراهجاوخ ك هب راج # كغونانزویاجزا

 لصاخ ا یدلبا لاوس ورک كي كي يران رق نالوا یسهعیاس قوعحو یکی



 و

 هک یوم رک بتا خار >او هر وق ندرح یرافسک دگر کار 4 دنکرب

 دردوزوس راخ عهد یارب هسیارخ نیکبسم ی اا زا راخ عقد رمز رخ# |
 یدنا هتفح درک متزاحوصتخادنایم توخ ¥ یوم %3 ندرارحو عجوو

 هدناف الب ناویح بیذمت بوروآ راهتفج یتعب ییا رادجخز و حورح یر زو
 در نالوا قحلها هکمادام رالذاغ نالوا ربخ ی ندنلاح لکوک یدعا یدلیق

 تویمهل وت ح العهتسهلازا هاست ضا ماهکدعا ورفرتس هرال ماگ دش مو رالقاع

 هکلنا رک ذو دیحوت برضو ق علاق نزورو بش بوی نساود خد لراصقانو
 هجارخ|ندلدیاب یتراخ یوسام هش : ژروسان ندعفاق هرعت نتعاباو ها فرص

 لایخو ماهوابولوا دیعب ندق> هکدتکو رواوا زوب کیر یباخبویلوا رداق
 تسد نلف ضب اما رولو | لاله هدنس هب اب .رمشلحا یت اح یوھا هدنرازهشس

 ضارماو ریمطتو كاب نداوسام شا س یلد ةناخهدک داراست هلغاک رب

 ممکح نآ ## هک یوم ۷۶ الثم رولوب د واج تایح بواوا صالخ ندهیناسفن
 نیچراخج کج لوا داتا دە رادرد نول یه ونعم ضا اا ول داتسانیحراش

 ر ر تاک رمنک یدروا لا# دوهزآیم اعا درم تسد # ىو ىدا داتسا

 تسارف بو وق نتمارک یدیاوتمه تسد نعد یدلناهب رج بو الق و نصب
 درت و تع نع هضارحا صحا نودا سس نباق قورع اموع هلا ھه

 ۷۴ ناتسادقد رط رب كارنک ناز هیون هلهجو لوشیدروبب تهه هثنداشراو
 کا ناتسود لا دیس رب مزار # ¥ یوننم هب هر اک ! قد رطد نوک و هک وا

 (للام نع ک دحار طیف هلبلخ ن د يلع ءرلا )ارب ز یاب اویل لس اتو

 ندنسابحا سلجو اقدصاو نالخ ییاوحا كك ره ههقادصم ن رش ثیدح
 | عاوناهب ودنک ا ل منک هکنوح رولوا مولعم

 لوا # ¥ ٤ شاف تفیمامصقوا مم ۹۹ + ¥ یوننم دز ۳۹ یدلنا ۳ هم فطا

 ۱ رمشو ناکحاوخو ماعمزا# دک یوم ۳ یدلب وس رلدصقهراکنا هع < دل رنک

 ۱ شات یدلبا راهراکح ندرهش فا رطاو ندنردحاوحو ندماعم ودنک # ن ساب و

 کا هرزواس رفناسآ او رربد هنفا رطال مش هدننابنل یاتغح هلا دنافقوف تاش ءا

 هج اوخو شاتقب رطو شات بهذمو شاتنید الث هساوا بودم هبهتسنرپ هسک
 كعدولرهشرب و یلوقیدنفارپ وهدش رطرب وهدنیدربیسکیا رلربد شاترهشو شان
 .هدک دتا للغ ذغطاعو او امار لوا هفط اعو اونی شات ءلپرهش ءدربخا یائعم رولوا

eلوابولواعقاو شابهلباهدحوم ءابهنب رب سات ددنتسن ضعب ورونو مف لوا  || 
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 ۱ اع دی سلماک دش رم و ردا لاوس لس نک س لری تراش امت 1
 صوصخا ن نکیالمم و لم اک ید یملاسطون رک ردب اهدهاشهنش لک ندحاورا |

 اوج الا و وس رهو رواوآلح ندس لاقو لقب تالکتم رها اقای |

 هنطاب ضارما كيلاطنالوا سائلا ضب ره نکا شعد ردکل اجاب لاج كنس
 هرز وا یا ۱ رطباوح هردعم لوس ډک د يورد ا سسخت ردقوب دص یخ نس

 هب ونعم ضا مما هج رک د ھج شااپ ردراخ ار یدک نوج# < یونثم ال ہک رزرو
 قزف ونعم ضا ماضءب کل یدک دیار هوا ما

 ی م هساات راج هدهدقل هسک رب , الثم رولک لک شم ید هرلزا تاقنصل بس

 یدنهج راځو روق هنرزوا یزید شاپ ودشک 3۶ دین ول ازرمس راردو-یاب#

 هلیجوا هنکیاو # شرسدب وج همه نزوس رسزو# 4 یولتم۴# روا,قوجو تسج ۱
 | ەس لو هلنزوس ریسک او شرت بلای دن کیه دا ترو کیو رار نشا ك راخ لوا |

 نینچ دشابردراخ # هک یونثم ل لیاسیایدعارلیا سان لع یو دتاب كراخ هلیبا ۱
 لدردراخ# هک یونثما هسیدلوا یی وب را اوشدملن و راخ نالو نداد ابا راوشد |
 ِ ۱۳ رو اواو راخ نال واهداد 3 ناوج هداودو نوج ||

 رداقیسب مغندلص او لمکم ولم اکدش مکا ارانى اواو 1

 ۱ ندعا لاوسیخدلماک لو هکدلوااغور ید لاسر هب هرصاق ماهو! سپ رذلکد

 سیخدزب رب هکن وچ
 نوھ لر دبا لاو

 مدیلب
 ترمضح

 دقانالوم
 ید هل اوس لوا هرس س
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0 
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 لدراخ # یس ره یدیدب رک اراد راخ #  یوننم هکر ارروب بورپ وباوج ||
 کت سد # یو: ید دبا جارخا بواوب یاو یدب روک س خو نودرب رهرک | |

 یدو دلم ره ینعب یدرولوا قسد نات هن رزوا هکر رل غ۴ ی سکر ارنا غ یدو
 یز ج ید عار >ایراخجنالوام دلک و ۲ و حالع هب هببلد ضا رها

 ارم کر اسد ماخ نالواهدنماراب> متن ید زم اقا د ېح مو "و یوهموب هویوسام

 یدیٌسلوا e دوخ یرادن اف ی ششوتو هدومب یجسیربک دابا م دنج الع

 ر ؟ + ەچ یونث» 9۴ ہکر کب اکا یلاذم راتو ہہط رخو راع هاوتموا یدعا

 دی ونمو ردا عضو راخرب هل یعورب وق كرخرب ۵ و ۶ .دهن یراخ رد مد

 ندئلاو رب یی رط یعفد كلا ندرت رخ 9 دهح یر نا عهد دنادن رخ #

eوو مگر اخناودهجرب * 46 »< یوم % ۳ رابا 1" رل هتف و رار  

 هر | رهط ن وصق هڏ نعور وڏ بک ه عل روا كر مک ییا راځ لواو رقلاق وج

 | ىراخە ناب ٫ یٰلقاغ ب 3 ىوش س »+ درو 9 بن ی نوا رع ید را
 ۳ سس > ہ



 سہ

 E E x رنج ی و Ep دن واشسل و ی جد رد هلم ەر تالاصت۱و
 لاوس یتاروک دمو سب هوا علطم هیو رد لاو>ا نفیدلوا قلعت

 تسد یهلا بط لوا 9 كب لی و داهن شضبترب تسد 4 یونثع ۴# بودا
 ۱ ¥ ىوش رب و یدو هرزوآییا اک بت كقت 1 رلتک ییمار و تسا و

 | كي یدلیالاوس ورک هک ریتکندنتوروج تاکلفو # تالفروحزا دیسرپ یزاب
 1 3 و رصقرروص كيل رد راویجرب یکیدلب ( ع )رددیعم هب یا عرصم یا كس

 | قرق حاورا عوج هکر زرو بودا قیفح نادحوو قود تان زا هک هاوا مواعم

 اإ نا ہدەمدقم ےک ردنادرم بویع ال زن هتروص ماع یسدقرفترد بواوا هورک
 ۱ اقا لر هنروص اع ینامت هللا عاب حد ی م 3 رهت ردو ردشعلوا

 نالف هیع و رد نيفداص نیننومو نیفراعو ءالواو نیلس مو اینا حاو را نالوا
 نیما و ن رکنم حاو را نالوا لالح و رهق رهظم یهو رڪ یبا زووا

 زا نوجا تالاک لیصح حاوراضعب نالوا ندهعیرا ةقرفو ردنیکریذمو رافکو

 شیالاو هیناسف ضراوع صعب هدقدنلوا لازنا هتوسان ملاعو حابشاو ټر وص
 | تقیفح هلنراشا یورج نکل بواوا لابلا شوشمو لالا لتخم هللا هب وايد
 تولوا نامرد بلاط نوحا هناسقن ضارما "هلازا تودنا تبغر هنس هیلصا

 | سب نااق یلاحج هرارقو ربص بودنا ششوکو ,یعس هکم رو قذاح بنطو

 | بودار طد هتساک هرزوا جو سیم هحو كرللاط ل |کم یلو و لماک دشح

 | زر واوا دشزبسم هح ر دادمتسا یخدرلنا رار دنا دیقت هلبایدا شب راو هی رت هروک اکا

 | هلق رطرب یتحبوبل وا داشرا لباقهقرف یکیازوتوا نالوا لالجو رق رهظماما
 یر رثأتم هللا تبع تیفیک و بولوا لخاد يخد هن راقب رش تبع لدش مچ
 هاک ماع | قبس لزا تابع نم ر م رب دون نکل ردو ولع ہد ضا رو هح رک هیس و واوا

 لماک دشن رھ س ردپا ع وجر هنلصا هرخالا بودا ليم هتسج ود نک دال

 د رف ید ن دن دیعت م دعاماردماكرت هنناجو دنک بويعا دیقت هيس دس رت كن هلوقموا

 ثراو هرزواتیلک اهجویرسو یلاعتو هنا قحو زل لا رار ا فشک بوی وا اکا
 یوعدرهنوچگتآ رو ارارمما فقاوراب ربغ نورپ دلس هنسافلخ نالوا هد ع تقیق>
 ندتش رط لا وحابودنادیک الو هتک ا راءا اکاور ریدردلکد دش مم نیلا |

 لهاا: هس روشی رب اررض هنرههتق رط بان را ارب زرار د زمسهیعا مالک مجد هب ينچا
 بوئوط نضب كک رنک یهلا سطیدعا روشب ریاندکقا زار فک هدعتسهانو

 هرس سدق انالوم نرضحوبد یدلیا لاوس نر اب رقاو ندننطوو رهش |

 سو
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 هلنا رودند هناخ یدک مهو یی ۳ مه هک نولخ و % E ےھو

 هیئوط قالوف هسع رد %# STE ۲ یوم ۷

 رادنس ضب ندک رنک هک ات # اه رج رنک نیز مسرببات چ یونتم #

 جا و دام لاخ هاح 6 یوم بودا لاکا شا ماد سم مد
 ندزا هلبا بلبط یدتاهیلخت ناخ ٭ یراع نامه رو بیط رج # قرا د

 بودیا ناب یداشرنسا "«دعاق انالوم ترضح دک هلوا مولعم یدلاق درف یرمغ
 هدش رم روضح هک ردهزال هرلعشاع نالوا ضف بلاط نداماک دش رح هکر رروس

 هسزواوا ید مصع ةمالع هدک دنسا حالع هنس هل ازا كن هناسفن ضا ما بوراو

RE نک یتواخ هس یا چ یوم ۳ ودیکیدبابلط نسالواتواخ | a 
 شیوخریهن :کرود ود هک یون. هل |تولخ "هزاح هشیایدتسا ههاشداب یا ببط

۱ 1 

 ۱ هکلب هل وا ه دنس هام ناوح دعا لفط تودووا و اک داس هلج اطا و ار ۱ هاط

 ۱ نوک ورا ںواش وا U هار دسرولوایحد یمهارک و فک 1

 یسه), یربغ ندر هجو هیلنا ح رط ندنیلف لج یهللایوسام نودنآهقالع |

 هلواهحوتمهرمب رظد نالواتفیعح هک تودنا ع وجر ندنس هل یساوه بوبلاق |

 بودبا ماست هرب فرصت تسد نب راتخادیجو لباقم هرببتاکشم لکا

 تولوا مدق مخمار هداضر ماعم هلا بلق ضولخ و دافتعا نسح لاک شخولغیی

 لماک د مه هدقدل وا لصاح تولخ تعیفح یح هعیح ندارا یحد یسودتک

 هبا سفن ضا مماهدک درب دتا شو یییهلاقشع بارش بو دا ملعت قحهجوتید |

 ید ار هالح دعا * نمو ٠ هرنسوک لالح ر ید هدئح الع ںولک هرومط هسا در ره

 تقراع« ندا لکو ین (i هروص بویلبآب احا ندیشحارایعا بودنت نوح ۱

 لاوحا نالوا عقاو هد یر رهن س زار سد ال ود ت ترحم i هيا

 هاش داب سس > دعا ردشعلو انا و لیصهت دلش یعیدلزاب بقا  3 هم دوم

 هتد دابا ملس هر ملا بط یمن وا ها نداوهیلق ۶ چد

 ۰ 1 ۳ ی 4 1 د اک ۱ ١

 كمر مرن 56 یون ۴ بودیا مالک حق هلقفرو تقفش لاک خد لاک یلو لوا
 ید.دردهدنف لر تانس هلر اني ]لوفو تفط المو تع الم % تساخ ول رهن تشک

 ی مزه لا جالع هک 6 یوم »۶ یدحآ زو ےس ندیلصا نطو ادبه ھا

 هغد كتعسط رهو یساوهر كتالو رهو یبالع د رهشر ره ارز #3 تسا دح

 هدرهشلواو # تتسیک تبارقزارهشناردناو عیونْ-9 یدید ردراو یساودرپ
 تارو كئس * تتسنحاب یکتسوم ویشل وک 6 یوم 7 ردراو مک اکسندتبارق

. 
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۱ aE ا ٤ 
 یم س س  mmeس

 2 ۰ مرا E ارا e نوطن

 9۶ رسارمس ی یافت اوشا او # تولز اهدا رهوحرد یدص ۶۶ تنورد ردر 0

iهرس صدق الوم ترضح لیاق مع" یا # روحر شیو>زا یهر دحر  

 باطخ هرزوا ح ورشه هجو هنیراترضح نی دلا ماسح یلج هد هت رش تایباوب
 . یرانا نوروک ن ردا دعتسا مدعزونھاعوت ف اعا اهنا یرلقدروس

 تودنا بطاح ییدلا ماسح یلح دوخابو رلشمر ود ندنس ةت ص انفو وح

 تعلخر رارسا و داشرا یرل بلاط راس هرزوا ےکح ولسا

 ته رط نارورس نالوا تعیهحدارنآ رش هو ردلک دز وزش تورم ک رد وتعم

 تنوع 9 یهللادابع ت ولواٿ و٤ ن وعلا توعد هصاخ ی رللاط هزلا ددع نم

 هن رزوا كنو هللاتداعسد رارولوااهور ندنس هبت رع یدادعتسا هسکر هو راردنا

 ردش رکنم یهورکرب و دقتعم یس ر نولواهفرف یکیا ناهج قلخ هک زدهب راج

 ده دلوا داعتعا رهوج هدرلنا هات وس ید هدننلا سابل دن مع هر ه :هو> رک

 بحاص ننشوخ نوح نکم # یھ رها دوخ جان اههوت # نکلو ررغا داقعا

 هامتما "هدید هدر رکنا ز ردمار > كل وسنالک ندتفیفح مرلن اید و # یعر ۳:

 راهسنل ول ید هدبنامز ملت ۳ اع ایبنا راند اراکنا ی ھللاءایاواو اینا ق

 ماف هصرع افیرد 4۶ یوننم 9۶ یدیا یدرارواوا ین رم هلباراکناتفصورک
 زا كسکره هح اد صم ٭ قلح قلحدرادن دما لنت تس +۴ قلخ

 نایلحم و هیهل | قراعم نالوایباوما یدل عراص و ردقوب یدادعتسا هتاعذا

 یر تاملکل ادادم رصلا ناکول لق ) بجومرب هسیدلوا تياغو دح هن هبنایر
 درادن نیا ۱ ۶ یوم « ( اددم هلذع : اشح ولو یر نالک دفن نا لف رصلا دفنل

 هلل وس ندنسادتا كتاکح نوط تاغ یهادتعان رارساوب # وک زا زا رخآ

 ناب وج رشورک یماعكت اکو یروت # وکز ابتیاکح نیا مانور + یونثم ۶ |

 یرارسا نالواهد.ملب ؛ مب ایز رب سک” و دننعص كن ەباکح وب تطفن اب را ک هلبا

 دا م ندنادلقم ناسطو گر نسم“ دا مع ندیهلابب طار ز ز رلهدنا لا داومهخ

 بنیطوماش نالوا رنک قشاع ود ردرلفاذک و فال باب را نایلوا رداق هداشرا
 هک رارروس عورش هلاح كک رنک هللا یهل

 ع
 س جم ج جسم

 4 رنک مر نقاب رد. تهح ل رنک اب هاشدان زا لو 1 ندلط نولخ 4

 ا ینکتدهاشواب نوحاقاکا و كدت یاش لهاک یلو نالوا یملاب بابط لوا
e >سس سی  

 5 تولخ ۱
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 eat acs وه سو ور ات ار Sere Sa اف عن

 ۳ 0 e ال کر یا ے1
2 12۹3 7 - 0 . 
 ا سا و a و

3 Kk ۳ 2 

<“ 2 5 18 

4 ۱ EU ®, 5 

3 e ی 1 8 2 ۲ " / 

 اک ۹ ۱۹۳۶ ) 9 نب 4 6 7
۳ ۲ 

 نیا و Eg EO لزاو لا
 Ee r ا E HS هک نيک ن ايپ

 3 سا ا ماد شا E 4 را تسود ا

 لی نکآ ا دا مو وزرا Ee وخ هژادنا ك هاو وزرآ | <یونم# دنس

 a < یوم ۱ رب ز هد نس هبت مع كدا دعتساو هتسا ها هژادناو
۱ 

 نیدادعتسا كسک ره دوخز نم روتک تقاط NT 5 ر وا Ee هکر

 دناد یسک ره یاد هک منت 4 زا لیمح یییقن راب ناملوا قاطو زب رولم

 ییعب ردیسانم قلوا نوا تیاکحان نالوا هد یباتفا # تخورف مع نیا یورک
 ردشلو او وشد ندنآناهج تارذوردشلوا اروتم ندنروت كنا ناه جوب هک یاتفا

 مراح ناسا باشا رکا و ہلجج دیا شاب رک یک دنا# ۶ یوتثم ۶ اذه عم

 تبوس ران لایذوخا ویدرش یلاع هل ج هساک ورلپا لیلق رادمم ندنرادم هلجج
 فشک هب وسلا یلع خد قیذح باتفآ ںیہ رولوا ید یدعتمو مزال یسهلک
 یدرولو اكلم دغو قزح بولاق ی ترب ندنآوک وتا دع هلا لاج هجو تاع“

 ةيلا یھتآام ههحو نام" تق 5 رنج ال اهفشک وا راثلا هیاج ) مالسلا هیلع لاقاک

 ید ندتیکلم هبت رح هکلب بویلواصالخ ندش رمشپ زوئهو ( هقلخ نم هرتصب
 تویمروتک تقاط ساید ترقتورلب ندندا دعتسافج زد هل باط تیقوف هک دغ | قوت

 هب همالسو هللا تاولص هيلع مشاه ین هدجارعم “هلبل مکتن رد ررقم قلوا قرح
 ماد A و ) تقوا اتو د ره ترضخ

 دت # 46 یونتم ۷ نودنا هلع یدنسیلح ن دلا ماس نالوا دن زم عاج

 ¢ یوتنم »۷ هج ارد قارها و نوش آو هشف سا و یز رو> و نوش 1 و

 هدانژ یدل و ندنقباقح كنب زب ربت سمس # وکم یزیربت سعزا نب زا شیت #
 هجا هسدا رولوا راتسا كتهو رارسا فشک هک هلی وس زوس ورايا ندنوب دوخان و

 »۴ ونادنا نوجور عرش هار ط## رولیسک ر اشا رواډکو د راناقو رولوا رهننف

 | * یتب زارتعب رش نیعرد هک # ی زانا ور عرش هار وتایلوا نی یشاداندک

 # تروصزدرادرب ع رش تباه # هللارا ادید یکشیب ییاس + هاک انهکوز ناشدا عرنشارب

 ته یوا * ناهنپ زارابجبا بات یوقتز 4 3 ۶ ترودک زا ددرک اپ تدوحو
 سج هم ی ی س ر

۳. 

 ی ا س م ا سا
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 یل> نیدلاماسجیا نعل هلک شع وس هدد دخ كرا رمغ 3۴ نارکىد ثندخ رد

 قعالوا فاو ہرا رس رامرحان نکل نس مرحتو سن و ءو مدو ران دوخ نس
 . یاماقمو تالاح لت قیهح بوک ردلوا نسشسع نولساو نسحاقدرظ نوا

  نرضح یدعادی روک زا بوئرو هدنرزوا راټو هتل وس و دنس هر اکح راد رع

 ناک دنا هرو تع رطنارورسیودناناس یلک یب رطهددقن رش تابا و اال وم

 هنن لودنک رادسرود دا رخ كلی وس هشت اماقمو هدنن اوجا ودنک راثلوا تقی

 ناماتمو دنک هدننع كنا تود القت ۳ دیس دق ناک كرم ریت هکلب ب ویع | دانسا

 نرضح هیس دف ی ا ءم نال وا ج رد هد مس ىوش دن رردنا ناعشا نیر هیحور

 . بویلیا تلئسم راز 5 نیدلا ماسح یبلچ سپ ردب راهینس تالا نخ ست داوم

 # لوضصخلا وب یا هدم مد ي * لول یی هنهرب و فو شکم تفک 4 46 یونتم
 هل وسما 99 هراکشاوشعو لغ ىق و 2 ھر و فوشکم یراب رتیاتالوماب هکیدید

 رادرب هدرب 6# یوم # هلبا ناسحاو فلملو ها عفد یب یبحاص راتلبضف یا

  نایعونا رعبوج اقر یا رو عاتق "دل صد ن درا لاج # نم دک وک هنهرب و

 ت ن هدراب تلصو نیح 9 نر نهر ی نت هک دیلی وس

 ,Er ل 1 هراوآ قشاعو لیق رارسا فشکو راتسا كته لصاخل ا مر ان هلی

 | ی رقسا هیانک و زاحمو زایا لوبق هنا و رذعو زالوا منم هلم جورب ,رابهب
 - مادزابات یکلج دش اک ٭ ادب تاذ اشنا دوغ | رم# ااو اهنانونک بن یی

 ردنا ناشفارب # روصنم دنن ام وت یوک قل ااا # ماد زار هک ناب وکم

 ۰ #و هد د قلطم رول تقیدح# وت د د قح نوح یوک قلا # رون رهوخا جا

 هدرب هری 3 راب لاچب E نهارس و شرافت صد ةکمردبا ااحر یدعا

 ناب رعرا متفک 6 یوم ۷# 9۶ توربو تاوج انالوم ترضح دک دید سها

 . لوا نکل نسردبا ةیلکت وب اکب هجرک ىلج ندلاهاس> یا ۶# نایعردوا دوش

 ٩۴ نایمنوراذک شیامو ی € یولتم و هسرواو ناب رع انایع رک ۱ا یی زاب

 ناناح تفشک داد 3 ظذ 9۷ مدید رولاقنابم هئرو ات را :ET نسدولات ن و

 ناناح رم ۶دناشفرب ناحزا تسدهر كم ۴# ارنامحدزاب رد ہک داب ونک ۷ اریوب

 ٩۷ دن تسودیاقن نا یاش *دش تسوو یاقل دوشیانف # دنا رکیذ یک
 تم نب # تسدوب راد رارسا نا هک 9 تسدوب قمار کف 5 ۵ ق 8

 رس ندتهج یچیداوا تاد لع راونا رم زا من نیک نا تره ندش دلا یقه

 , < دوجو هل دو وال یه ۳ تح ومر RT | 0 .ع کر دةم دج 4
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 ۱ موب نالوا ر ماپ هکلاس هدنامز و هدلاحو هن روهظ كنيلصر ةصاخ ند هیهلا |

 ناعم رک یری و عفنرک او شرک او ريح E 1 رلیدنا قالطا ود تقو | ۱
la 1"هد اض رو لس بول ندعح هس رول وار ماط مک نره هدنامزو هدلاعندروصر  

 نکات یرسو e 2 توها لفن ل نوار هروط ۱

 دملا نانف بولوا صالخ ند هتمزا دوبفو هنکما دود اما رواند تقولا نا
 هطاحا یفو تعیهح لصاو فقاوو لماک فراع لنا یدع ا اه و دا 3

 تقولاونااکان و هفت داوات وف رم ءا ام فیک هساا زول وا اکو د

 هدقرمهل (ٽاب )دلاص هبسرو نکنا را راو دهنوهرادرف نک دنه رپ قو ناك نامر ۱

 قالود هدش اک نره هرات شە نس فراعدو> ن درب 3 راد سک ا ترد

 دیا هتف ۶# ٭ یوشم 9 یر كرارماد هکر دلوا رتشوخ # قنارملد رس هک دشاب ۱
 بیچ :TTS - ar are ج عدس جسم 1

 دیک هحرک | رلق راع س رلوا فراع رنیکح كتفو نایلوا مدا رو مدقتبات 5

 تواوایدوشقرغتسهلر /وهو فرصمهدنفو ماکجاهسروا وا ید” یسنالواقلعت

 نالوا ند هار هنطاب و هاط من هدنامزو هدلاحو ررولوا قراّع هتفو تفیق>

 هد ارولوا ناسحاو ماعد اهن هندنآرشمو یفراععو تاک اردا مولع تاماقمو تالاح

 ` لاوفاو مولعار ز ررع اقیلعت هل,هتسهویصام نب رارطاعم بولوا مزالماک انیفراع

 هنالوا توف ب ویع وا كرادت هدرضاح تشو ندلاوحاو ناماعهو لاعفاو

 سک کو و لصاح یحام تفو بواوا تبا نو گادوج وم ی الط! تة و اذهل اش
 نوع دلوا هرضاح راتعاو رد شلش د عطا ق تقيس تقولا ءاخ اکا رلوا لصاو 3

 ]رسا توو هک ںدلوا قوص دص یدعا رنا تقوا نا قوصلا

  ندروط ككولس ب
وھ”: ذلوا | نولتلاو

 ۱ ن

 دن رهد)لوا,دنکح لی تقوتکلت یویلوا هدننکخ قو لمکعو لماک لوا تو <

 نرصح نیدلا ماسح ىلج قداضقشاع یارردیا رد ناعرا تعحانصو راربد

 فیکد وخ کفی رشنآ :>امیانال وم نیدلالالحیادکر اردنازابن هل جو و هرانالوم

 بحاص یک كنس لرد دیک ول و نس ییحاص كن امزو قرض و اسکار

 یرلکهچ ررد لک فراعم ۴# لاص هنآ نالواهل زورو بش ۴#رلاص هیادرف نالوا
 تاوج زارکت انالو«ترضح هلکع اح اغا ون د3۴لاح ید ردنعم دن تمالو لاق

 1 نالواهدنسهیاتم ناج ## را رس رتشوخ هدیشوب شقفک # ه یوم توربو
 ندوج# ه یونس # ردزنشوخ قلواهدب نوت یرس اب + کمد دهن دلا مانس یی

 ناز وح اشوخ هک یونس $ ارز 3 تسانامدا ناعم نالوا دوصعم ندهصقو تنوط



Xi 

E 1نه ننعا و ناس ا هر  Eeتناویاب ار لعل ۴# دعیلاامول رنا لعفحرتالو  

 هدارایلع هلل ةداراو مهسومن يع ىلع هللا اعاورتآ ا مهراث ۱۰ هناکو "یشلک لع ۱

 ر :دنلماعط ینب لیق نا وا اب هکیدید + ر زوا قاوا و نر 1

 هدیذل عطا کب و × ٭ عطاق فيس تقولاو لکا هک < یون و مدنسرک نار ز

 ردعطاق فیس تقو ار ز ها هل .دماعطا ییدلا سس تلاحو یفراعمو قشع

 ینابلاتسما یضم## .ک رارروب ههحو هللا مرک لی ماما مکتن رمتاق ههدعو رع

 ا ارقا سالا ن تشک ناو ۴ دیش كياسموب یف ت تیشکاو # الدعم ادهش

 یدع اسد ٭* دوع سال سالا یطامو ىلا # هعقن دام هتنام ناكمو و # دوو

 را دشا تفولایا ٤ص ¢ ود ¥ هسادلوا حاف فیس تو

 * قو ران طرشزانتفک ادرفتسن 4 یوم  قیفر یارواو ا تقوا! ن ایفا

 بلاط نالوا یشطعو عوج لاک عمد | ینرداک د ندنطرش كع رط كلکعذادرف
 * نسال ینوص د و دوخ رکموت ٭ یوم  نوسالتاق هن هادرف قداص

 % E AE راذگب نامزنا هک 3 هکتس یک 5 د قوص د مدون زب رکم

 دیشزاارتسه هعیونتمال رک نرو ۲ غورددردو نسروآهدو> ندلاحنسربد

 لصال | رولوا لصاع قاقو ندادرفو هیس هش نالوادوجوم * یسند رخ
 < ظن ۷۷ هلوا دوج وم ک اصوصخ لوا قدال همرکب اب را كا رخ او قوع

 وک یسک ٭ لصاح دوصعم ره تسزو سما هک # لد یارخا ی وک دنح اد رفز

 تلصو رۋ صا کا 3 تا نيء لک زورا ارو %3 تسامح ود ره لصاو

 یرصعم نوتلاوذ لبا معسم یا < تس نا وقف ادر وا ار لد دا # تسد ده ررم

 یاعت هنلاور 1 ةیفوصاا ) هک رار روت تو دنا فد رە ییز صد رم ه> هرهللا س دق

 یقوصلا) ہک رارروبچدهحو ر هللا بنیط یدادغب دش و ( هسوفن

 اتقاو هتاما ندئس یی س اعل قح فوصا ن ع ( در كم و و قحاكبعیا

 ییابقهدایشا س د مار ز زاشهروس و دردکلیا اقناوایحا هلّتساش ودنکو

 رعا ككرت نوعا هدوعوم ضاوعا ییایشا قوصو رولوا هلقح بویلوا هلا ین

 قوذ بایراو رولوا تقولا نا یقوص هلغلواكرات نوګا هدوجوم لاوحا هکلب

 و ودتقولاوبا هنیلاک نالوا هلان انفو تقولانا هنیکلاس نالوا هللا عم نارناس

 نوکو ردسع"ا نوا نوکن راو نوک رظ تقو هک هلوا مولعم راردیا ریمت
 / نی وکتلادنع هنرومط نامز كم نن ندیاورح هل داهش ندنیع نعل رد"یشنیودح

 تایلجتو كلاحر, ند هنیعملاوحا هد دیفوص تاح الط.“ دعت نونلوار ہل نو دح

 ۲ سوپ چو و

 ) ند هيلا 7
 س
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  قوذهیدابناه) او یا ر د اک د از و قال هبل ما فا ص رکو هبلدافاکترک ۱۴ قی

 دو خانو ابوه روس هل ود ل ههو نو مع "هداب ناکنایتو 2 1

 فاکت ردیضام هعبص ندلمفت یاب تفاصتو یک زدلکد قبال ا یافک ۱
 فلصتو كج تجز نوعا یش لوا تودیارامظاندودنک ؛یشر نایلواهدعط |

Eنولوا هجو یکنا هدنارعا كفش رش تد یو رد هت انعم كعا قاذک و فال  

 ةطدرشییع هلءاع رص اام هن یتا هجو ردةلوا یربخ هلاقو اد تملک لوا هجو /

 وزو یاندجو شب ر دقلو] او لک البارا ایا لماع نوڪ! دلو اندالنفرتفتلا ِ

 هدهجو یار مع ا هد لاتو رولوا كعد قیعلارمغ هلاق یش لک لاق مالک ر دقت
 < كم وک هچ نم یون . 9 یلچ نیدلاماسح ى از

 رفت ا aT ےس همرمطرب ندن ندقورع هک مہا د وسه ی #3 تش رای

 راب لا * تست زانا وا ذک يرانا اح رش هک هه % نادلوا ساغلا یاو

 حرش کیم یوننم 7 لاعم ماعم لکلو یدعا ردقو رمطد و راباکا هک ردي ریش

 رکحنوخ و نارع ھ و رک د تقوا را ذکب نامزنا درک رکج نوخ ناو نار نا

 e ہدوکک تلاح هدرخآتقورب ےک ان ہلا لرت ہدیشوھ۔نامزوب نح رش
 ن زا < اطع كس ۶ ا د وس ندئسه,دس تام ایم وردک 21 , نرابع قحندکاوا

 میس

 # تارا هان 1 رد هت ار ھ ر کش تساتکی نیس لدنورد * رکش هسا نآ دشا

 اهنارد لص وب رک تی Kf رسا وک EEN و ل درا دن 3 تس ره د ضو ا تر وص دوو

 تس داون هز ا دنیدلوب ورا تعیعح 3۶ درادن یدننامو لش هدر ادن ۶ شنا وکم

 یمرد كيل نرو صد 38 ,EK اورص رھزا نور وا را تند ارد نایعانیا

 قشاع كلاس و قداص بلاطیا # رومشم تشک ی ت فا اجبار د # روت همش
 هک رار روت تر یار هر انعم ول هد هود د رس ت “ا او ۵ _ردب هللا سدق اال ود ترضح

 لعاک و نالوا ی E هر تا و و E تیارو هلك الا هدو ع

 نکمرب رقن ها ناب رو مر هليا لانس هرلمااط ندّنسیآ د ء دوو ىلاع ماعم و

 نامح دوحو قیخلوا قلا نلریفشس و د و قداص هدزبلط تلاط نکلو تویلوا

 لر قند كد رھ هبت ر ندنسهناد ا و هدک دلک هووهک ندوعو هراش ندانق

 @- علم هبن رج هنر ه بو دیا نا "| عاونا ید یپلاط اما راررپ و رپخن ددل زم كنا بود

 هرور لاب نولو | تلهنشو قوُساموی صل ر = هداب زعم هد اظ بلاط هسرار دبا

 یلج نوجا ملعد دا نس هبن ص بلاط اال وه ترھح سد راز عسا كع وس

 لات ) حااح اف ی“ طا لاق ) هک رز روب راک اق د رط لعن دنا سل دلا ماسح ۱



 م

 وب و جزا اس ناععنلاوضر هنگ الو | یمن و هد

 ۱ و ا تګ را یس وهاجر هب ذحت ناڪقت نالت روي دضاوا ندنرلت رن

aod 

 قداص ا نديفدفح را هدرا 2 اور هرس هوا سدو ۳ ال وم نرمه>

 هدهذلاخ ان تولد لو ف اا هئعب دل وا اقسام ر شوبو«*) ی لج ندلام ابی و

 رد واط + ی لک تسد یک ندلا ۳ 7 سفت : يه هجور ۱

 رک هیکس ناحوف ندقداص رتا و نالوا لاج رمطم كنتس وب ناز

 هنسشنو دنک ن دنفایشا لاان الوم ترمنع> سد رولوا كد و ی كو
 ساحر ا شاخ اهلا جو وب ندزب ن دلا ماسح ی چ دوخاب و وتو دنآب او

 رالی هج 6# اهلاسترح قح یارب زک# یوم ۳ ی واو ر
 L# ا ازایاحوکز اب عود نو نیکو هل. !یزن مت مع

 ر وش نادنخ نامساونیمزات هک یونتع ۷۴ هلبوسورک ق لاحر ندنرللاح شوش لی
 رسد وزرا واک دیش ترا اک تر وکم و کال هارو باق ناعمآ و عن اھڙا

 هدیدو حورو لع ۴# یوننم ل یحبولواناشخردو ناعلو نادنخو رورسم
 كلاس رطوحرشنم ردقلوا زول دو داع» لععوحور ¥ دوش ناد دص

 ند ,e سو رفت سنگ قدمت تا هللآ بیط ان الوم اره هل وا

 هللا تو قرش لاک دلا ماح ی او بوروس مر رک دعو دم ر اوشا زر

 ییدلا مچ > ییلح الو ترم هلکع | تباثع یاعدتسا هدا ور رفت لا

 هدنلط و 0 طي نوا كر ره * ن راقشع "هل ساسو ضل ره ا * هلج هعاعو

 یاد فلک ال $ 4 یوننم# یا>نیدلا ماسح یا ادک ررر وس ادا : رتفدص دو

 دوهشاش>وآ ع وال هدانفن ارب زە فیاکد اکیا شیدا شفت لا رفت دم ایفا

 لالجاو د كب ر هجو قسو ناف منع نم لک ولو نیو یسالم قحرغ هذفچ
  تولوا فشک یرس هدحو وهالا دوحوم الف هرزوا یع رک یاوعف ( مارک الاو

 8ا یصحا الف یاهفا تاک هک یونثد ل یدلاق اقب هداوسام مموو مسر

 رداق هتساص-ا یانو حدم كلا یدلوا عقاو او لالک دمو و لوتف
 اوا یاهن هشفو × دو رخاک دون اب ارام دوخ 3 ٭ 9

 هس و توک هداف ماعارب ز مر هدنادا دعت دهان ی ڪک تاباغیب تاب ایم

 ضحوح هلمج وول یدعا نلاقدوجو هن دلا سو اکب دنا دلج كالهتساو لوا
 قرغتسم هداتنف ام 3 جن قیفلا مغ هااق * یسل کد یوم هل ن کیا تک یاد

 یاصا وا ا ب یوم * هند زا ره اذ نالوا قیفهرضو شوهس و

 و



 یک ینیدلیف.دهاشم هدقاذآ یهیایر نایلح بودناعو هرس

 یاوفاولاعفا حجج بودیآ هدهاشمیدمدحو رو بلدو سەن نالوام 1

 سورعلامج كنسهع رک تبا ( نواب امو یکعلخ هلو ) و دنت هقح

 هد هیح ورو هیعسح هبت رع بولو ا رک ءواج هد هرن وک نابعا ا طاب و ارهاط ین اعم
 | روط بودبا رت اک ندروب نم روطسب زامق دهاشم را «لعافیرمغ ندعح |[

 یندینوک نافصواعس| مات بودنا جورعندح اوز او توکل ماعد داوا هدیسر هب یخ
 تاذو قلطم دوحو,دفدلوا لنا هب ورغلا بیغروط هدعد ردنا هدها ٥ مجار دع>

 تمکح و دیه تبشم هلذلو | قة” یسلض!ءافو یتاذ عع كلو دنک وا وا ینان هدقح
 ها لحاس هلالوا مدعو یتاذ یهو ندهبنادتیدحا رح رعف هلا هيهات م رغ

 ندقحهکلب بوروک دوجوم هلفحو تالهتسءهدفح یتادوجو+ عیج بو دا حورش
 هک دادی مه تسود # دوح رګ رد مدش عفروعت ٭ ےظن وم نمروک دودو یرمض 0

Eےس دح نزار الاتس ٩۶ رو هج ت اانا  KS + 

 یاد كن دلا س نالوا یحاص تاک داعسو یمطع تاود نانلوا رک ذیدعا ۰

 هدنعاعشیر و كنا بویهروکر !هدندوحوو دنک مراحناعمآ ۱ اش " لر ال ی هلبش ,!یربخ |

 ند رک حرش * و امان زا کوچ نا لاو % 3 ۳ یدعا سد یدلواوح ۱

 کش عنلار کد یاوعقر , یدلک نب یش مان كنیدلا سکس هکنوج# وا مامذازا نر

 من نعل یدلواتحاو اكا | حرش نهررب ندنماع1|لوافص ءدونسیادلوا قلا

 درب ندنسهراغیب مادا ن € کج 2 وحرس لد قو ردقو تناب اوا 8

 نمو کس ادا وا امظا وجع وا دم هارکشنیو ار زدنا ر و ۱

 فطال وات و تح دع لا سد ردت ون دادزا ثعا ۰ ےہ لالو فا ص واراک دنو 2

 منماد ناج سفن نا :6 یوم ۶# هکنوسلوا بجاو دهن قعلوا رک ذیساطعو |

 فسو ناهاربب یو# ا ارب ز ردشعواع نماد ناج سونو # تسنفاترپ |

 میر هرزوا یع رک یاوعف ( نودنفتناالولفسوب حیردجال ینا) یحب # تسنفات
 هدد بوشل ربا هثناج ماشم هلا مس داب كمالسلااهمیلعین بوعد فس ول صیق
 ےٹجو نازو بلق ماج منب یحد هلبا نب دلا سم مان یک یخی دلو ا نشو ر یس: دید دمر

 تادهاشم دروعاسذ نالوا نازو ندیلازبال لاصو تان .دلاح ی: دلوا نان رک ءا

 ردشلو دب واج نایح ندنمامشنسا یونهم فسوب نهاربب ةحار هلیتارشبءیدیآ |

 سکس نهار و بول وام يلج ندا ماس>حدا مندا نالوا هده رشتش ولدوخأن و ۱

 مانا مک ؛رنا ( E A ا اهسمندیراه رش دوو لاب رس س دق ی زارت



 بواوا هن دانم اسید ناعسآو رووا لامعتسا هنسانناذ هض رش ثیداحاو
 ندتهج یا دلوا ندالعامید ناه“ هلغعل وا قالطا هولعبناح اقلطم هسیااس

 یجدو نولو قود مکفزر ناصملانون دنس هع رک ةیآ ( مکفزر ءامسلانو )

 ا ور رک تیام راس لاو
 یبدح كن زو ق ,وجس كنان دد لصاح یدعا ردشعاوارسقت

 تیدح ( سعا نم رونا ۰ هابع هلل نا ) یاوعثر بولک هرب رقت ر
 ںوکجنیشاب هاه“ هدقدلوا لصاو همراج ناعتآ ناتفآ عع“ نیدلا سمس هجو

 م هلا ناھ هک اب وکو یدایف باس من اب زول ناھ“ ندنساب سا لاک

 راهرو قیفح هرزوا نسحا هجو ولد یدلوا یسلت ايعا ندسع یسلوا
 حورشعدح وردقدشوا لاعتا هنسانعم ناتج “نداع“و هیاعس ندنام-| هعیعح او

 تروح تدناحور تاتفا راونا هعشا وت رب نکلو رول وا نس س انعم هرزوا ا

 لذ .شروخ هک ردوب لوا یانعم یدلبا عولط یحد انڪم یکیا هلو تآ مع ندایالوم

 نالوا ند با ۳ نوا دف نیدلا سوق دسدلوا ربطن احراحو اه د هر قییعح

 یدشرب 9 هکن وحی .هلرج یاصوا یاذلا ةیدحا ي تایلجت راونا علطم

 1 لوعع بواو ا رک هولج مدل راسمشلا لدعم نام یح تان ذح راوتا عماول

 E اوکلا تیحنههدعبس تاو“ نو#ا مس ارپ نھ ںد هاذ عبس ءام “اہک رد ول لا

 رداق مسا رهظم خد مراح نامسآ باتفآ هلفلوا رهظم ر و تروصرب لزاثلاو
 || نایعاو یناویحو یاب و یدعمو یرصتع ماسجا اموع ندنمج یییدلوا
 هلا ةردش یک اخ "مت نالوا ی الفا قراوط سوبع هل ابو ییاشنا دارفا
 نفیفح نالوانراسع ندهناب ر هقیطل pw یا و اغو شد هلن ضم” هس رت لاعت

 ا ۲ وح هلغلو |نایشا سدقر اطخ زا ورپ دل زانشهناسنا

 ناذلا ةیدحا تافص راونا تایل هطساوالب ,دقدلوا یی هدکلاسبلق نایمآ ۱
 كا جد مراح نام“ سس ااا ییاتحا هر هطساو بولوا ل اعاد هتس هب ر ۱

 ماها دن 1 وج قازایس رکو شرع (تیی)هکلب بواوا هدیشک ردرمسن دنس هبت رت

 كنا تب ا فالو ےجناو باتفآ هح ادصم ٭ ماوق نیا وت لدزا كالفا دراد |
 ام بلق لیفط دمآ یکلج# اف ےھاد وچ یبععو ید (تس )زرول وارون«ندنروت ۱
 یواعس مارجا جنت هدقدلوا هداسهبم دو هر یرس روط تعیوح هار تالاس ارز ۰

 بوو د شر ا هتناهم نیرانآ ایل نادهاشم هدرهاظم ماع و یرمهنع ماسحاو 1

 ) د ۱

siheنود تم بناب  

 سم
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 د كعحا ار وص قآ او 8 در ۳ ر وصدوا ل هوم دن € یوتن 3

 هع رک تانآ | بح وعر ر هحو بواوا بنام هح و یود هدنحرش كذب رش |

۱ ۳ ۰ 

 | * روروئرولروئزو * رود تارت وصتو هاهوآ ۵4 دا دک یودثم 4 % تسد هللا هم

سم و
ر 4 ۱ 

 یارسو هناخرب ره ندیاتف ارون وترپ هک ردوب تبعات هج و هد ذنب ف ن
39 

 لوفاو سدا یف نایک زنا یک ینیدلوا ره ۵ خو حقن سح هر ت تالو روت

 هرن بس 2 هدش رسد 9 قیر دات هو ِ ِ ۹۹

 در a ا سر هج ا = ا

 ننک 2 اھ ارد e یوم ^a ردراو ییاسانم 8| ڭم

 هلعلوا سوسک یدوجو هدح راخ نکل رددر 3 هدر ھا ج RE ناتف] در

 ٩۴ رثازا ددآ حراخوک ناح سه هک یونن» ۶# اما ردنکم قعلوا روصت ی
 ٭ رد حس راخردو نهذرد سدو 4 یون وک یداک ج رات ندکلق هک ناجح س 11

 یاد ندمدع مک یتادوجو» تادا نع درلو ای امو رعد وا هدحزاخو هدنهد

 هلو قلطم ضابفو قح ترضح دار سس ندنهخ یکدرونک هدوجو

 5 ةي ط القا هک رد دا رخ هردم نو رسو در ہح۔آ تادراونا ترا لک یو

 ندداسفو نوک لاع بو وا تس تاه ةطر> لخادو ردح راځ نده سهنعو

 لاثمو رطدو همش احزاخ هنو انهد هرا دود ردن دناکمال هکلد تویلو اندناکمو ردلکد

 تادروت لوا ۷ وکے نکا اروآت اذ رورو ۹ یوم ۶ ول یدعا ردراو لیدعو

 دلم س دمص تكنمع فک مک ق ن ص .دروصا سدفا ناقص جرات و سدعم :

 زدهنسانعمن و هل دصكنسس رف واک وکو ردر دص دد سا تروص هر

e ۱ردلاععدوخ و هلک هروصد لن كنا ق سس كس والثمه روصدرد دنآ ردات 4 یوم  

 نوار اتفک راد لخادو هل وار وصت لهجو تیدحا تادراوت اتایلحم ات کا ۱

 ۶# تس رکتشو ر نازی قشع كيل # عارصم # انالوم ترضح تالذلف
 هدعب بودیا ناب قیافعحو زوعر عاونا قفاورا و قداص قشاعیا ردراشمروب
 هک لر زو نویلنا ع ورش هتساننو ح ده كنب راز رضحیزب رب سم“ هلا ییسانم سع

 ةکنوخ مالک ردص دسر ندلا سس یور ثیدخ نوح < یونثم 8
 ناسا مراح سکس 4 یوم ا نم یدشرا هنراولا دیشرو> رادید كندلا | نم

 لماک و یونشم هقیقد لقا لر ورا نشاب افا ك راح ناعسآ ٭ دیکر درس
 تد ا های لولد ام یو رعنا ل ویس امج قءهحتو فزراع یواو ۵ هه رط

 4 سس

) ٩۹) 
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 * تسن س نوچ ناهجرد ی رعدو> + یوم ۷ هکر دوناقح رروک نایع

 لش كنا هدناهح تادوجوءار ز ردق و بد رغو تیر یک باتف ادوخ هدناهح

 ۳ تفت دریا لا تاذل هالو أن عیج بولوا ناب ر یاریک ذیو هیهلاعن
 ]| یادت یرایضوحهرفر :اسکسرقو سش مرج راد هکر دن و م ندلتاقم :دنیللاوبا

 ۳ BE و ۹ ا و دعل 0 ارب 2

 1 دخ رد شقلا سش و یه رد قرف ا یر طش رش 4

 نوکر ۳ بولوا براغمو قراشم شمارو > وا هدسش "هرودو ردو نی لا

 هدیفرشهونیب رفع نک ده هلبقم هنسبودبا بورغ هدب رفرپ و عواط ندملطهرن
 كنسهع رک ذی ( نوسی تالف یف لکو ) هد سا *روس یواضی یخاقو زایادوع
 ردضوع ندهیلا فاضم نی ونت نوروبب سفت هلبا مهاکو نس هلک لکو هدنربسفت

 تاذلاین یلاو>ا فالتخا ككراقاو سو ار ز ردغجار هراقاو سوم” عج ریعضو

 | نددعن كنب راتاق كواقاو سوم ندیاعواط موب ره؛یع ردیجوم ییام ددعت
 چک ررروب بو دنا دب ا ییانعمو ید دوهشو تشک تان زا رلشمروب ردیآباختا

 لود هنایشاقیاقح رثأتلا ثیح نم یقیقح لرقو سش ندا ع واط هدنوکر بره
 هک اخ ضیضح> ندمراح ناعسآح وا نوعا لوصو هی هبناسنا تقیة> ندنابودبا

 تودا ح ورد هب ی صاج رادم هدقدلوا لصاوهب هناسلا تفیف> بولو | لامور

 هدتس ۵ نا ۵ هداز مش “و رلشهروس ود رولوا رهاط ها هد دج تقیقح یلاعت هللا ماب

 كلذ سفن نی رسسفم ضعب دنس هع رک ةا( نوع! تالف یف لکو ) هک ردروطسه
 فالخ روب نم ریسفت نکل رلشعد ردیتکر حو یرج نالوا فلتخم بولواهدحاو
 نا-هجسعس تعیعح راونا بعارو تم رط رارسا بلاط یا یدعا ردرهاط

 بورغو لوذاو طوبهو دوعص نکیا هرزوا تفاطاو رونو توارطونسح یک كوب
 * تسدن سا ار وا تسقاب نام س*۳ 9۶ یوننع 9۴ اماف زاوا ی اخندلب ون و لقنو
 ارتفرعم ناتفآ 3 یوم ۴ نچ رددوب سعاو بورغ اک او ردیفا ناجباتفآ

 ناک سس ید ه دلڪش وب هحدفو E رد :لععو ناح روا قرشم # تس : لفن

 زدتاک ندلیکمدش رو لماک ناسنا نالوا تیدحا تافصو تاذ “لج یاالح
 تآ مو قلطمرون ضع ندنهج ینیدلوا هیهلا هیلک ءاعارهظم لماک دش رم سب

 قرب انس رج تین ہار اجت آ هک اراجاک ان ۹6 تیب 9۳ ردقح تاذ "یی یالحم
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 رش یوم م مب ,اصوصخ رر و یدبا تایح هقاشع حاودا زا بسه نالوا |
 یفاصواكلءاک دث رم هک رد هله جووپ قلالداماردیا تلالد ریعتسه ید رط یا و

 داشرا هبعج لم کو تس ارو طفح ندنیدلعم ماد بور و رخ ناه العو |

 قشع شنا فوصت بتک درح کنکیدا زاب نغالوق ناج ىدا ردبا تبادهو
 قو رط ناکل اس یر ره نکل نرو رون هل اچ یس رغ ندنقیفح سمو نقاب
 رییس سا ردن اشد ورب هل وب لاک یه نالوا د وص ەم دبعک هرلثلو | تیاایه

 انیس اق ییلو یر ود رھ س ¥ ی وئنم %3 رد هدو »و رظن ارز نوسلیا

 هاو رعلسنزاهاوخ *تسبلو نآ عاقو ی ماما سپ ۴# تسعاد شيا مزا تمايقات #

 ور شاب هتیشل مهو ناهن مه *وج هاریا تسل ویداهویدهم *«تسلعزا |

 نالوا هللا ةغيلخ لازال قسع راونا ءاطعا هک رارروب نراشا هراعم و جدر و

 باتفاجد یریاس هح رک ا رد مدنسهبایم هراس یراسو ردصوص هنامز بحاص

 كنوب هللا ةداع ارپ ز ررلوا ردا هکمرتس یک نکل راررب و نیرل ابن كن قیقح
 لماک ثراو نالوا قیفح باتقا علطمایا هلوا هلبذا كنو هتب رکء رد هن رزوا |

 الوم ترضجو رتسوک ېب قیقح رو ها رون لواو ررب و رون هراناپ لک
 نآربغ لشاب لد 3 عاربصم ¥ هکر ارروب بودبا ج رصد دان دلج نا

 ۶# ماعو صاخ نا اره دصر دیا لد یا روك و کناوادخ . هک رظد لد هر یزد

 قیقح ییانعموهرسس سدق راج نسخ اواو # مایک نایت ادک دشأ یی رد

 هلک نانلوا قالطا یسوا لب راشم روس ( ذاب الا س علطتال )بودا

 ندمسس هس رپ كبطو جنت ال تح نم یچ درلنا هس ر ونلوا لاوس ردن بأ وج |

 هلا قد اوم هدب اج هر ا نف ۳۹ اس ب اطوا یی رسم تب ودنا دص ا

 ةعرابل انا اعا ) هک رارروب دباب یل ازؤتو| زویجوا دیک. تاحوتف بودنانایب
 ةيهلالا :روصلاب رهظب نامرلادحاو ناو ةصاخ نامرلادحاواالا نوکیال ةماملا

 هل البکع ربغ نالو |«.دنس هباش»هباسیدعا (وههز طبل دفن ةهالعاذهناوک الا
 یدوهش فشکب ودنا هب رت هلا دعقاو رتقق اقلطمو تولوا ها لاق در یداشرا

 تر

 بوددبا تعاتق هبا ۇر, قا هلکماعا راد هرزواتیاک ندتلفغ او هلو ا
 لکوک ن دنعل طم قیفح باتفاو رروتک بت او یکی س هب هراکح ےک یراکولسو رابس

 اتم ارون هلا نیمی ا ی تولوا قسم لابح و تاوج هلج نهایتا روا یرول

۳ EFT E FEET SFC. EEA نو هم A REDTREED 

 | نیر

 | لاعشا ندنا بولوب یب قیقح باتفآ ن ابتسا دابا هلقشع شب | غارچ ناف

۱ 
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 ِ | هاب مدره سهت نالوا اس ۳و شرا روت  دعدیم ناب زول مدرج یک *

 | لاح إعامازل ر ا یل کرن و نکل اوا رود
 لواو راق یباشحا هل د بودا روم م اح لازال قسع نالوا نعیلا قحو

 ی تاوخ هراس ٭ 6 یوم %3 هک ردرهاظ دوخو لوا لاوز کر ه هرون
 درځم نع زدیسهراکح دهک کر ال درامد ندلعع هک هنا دن وه" نوعمه

 E رب ز ر رروتک تن اش ےک یس باک کا اک قال دارد هز قوم ندرنا لالا > و لمع

 نالوا لاثتبشنویلوا ناتق 1 رول دوش نوچ هعیونثم # اما ردلایخونظ

 زاونا هکن وح شعسلا هی ره هلا روت ب وعر 7# لإ قشدا نکس دىا رب

 هداسک یرونو روا واوو قشم لعع نالوا ا هيلا یل تیدحا نیش

 | نلامبسح نودا رغ راهظا زار ندلارعف اما اذهلف زولوا ق بوراو

 نيااعلا ىس رنک او 4 لاقعلوقعلا مادقا ةا ه رش ل هکر دنا ناب هله وول
 لابج نمک و »اول ازو نیع رسم اعیج او داف # ةلودو لاحر نما ار دقک و ۶# لالض
 ۷ انهوسح نە ەس و ینانحاو زراو لاب لانس او اولادق لاعو * اپت اویس تلعدق

 ليف هیفاطج نا یوس # انرع لوطانشص نمدفتسد مو # لاب وویذاان ایئد لصاحو

 ناهرپ ؛هلبسوو زاواناداغن قح ءارهدرف یه هل لقع خارج هکر دوبافح # لاقو
 دهاعلا کات یف تعط دقل 4 تان و۶ هلوا ناسر هر لصا نولطم هنسکرب هلن

 | تیباعراقوا نقذ ىلع# رباح فک اعضاوالا راف اعم ا تالت نب فر ط ترخو ۳

 | یلاعت لاقاک زمو یوم هار هیلوانابات هدلدتوبت باتفا هکماد ام یدعا ۴#مدان
 | قیافحزا لفع منج ٭ تب ۶# هل مکبیح هه یتوعبتاف هللانوبحت متنکنا لق)

 ّ لالج مرح مر د لامر دمی 9 ناولازا هک | ےٹچ نوچ ا

 | فطا لاک هرس هلا سدق یور نت دلا لالح ترضح ی وق رارسا فشاک

 | هی انعم کیا هدده رش تاساوب نیلف اغلل امنو نیبل اطللا داشرا ندنرلناسحاو
 | كالفا یز هیشدق تالکو دغ ناد زاو کل ایفصا * ایلوا هکر وون تراشا ید
 | ب ولوا هدنس هب ام یس هراس كن هبدجش تقیقح ناتف آ روت نالوا نانا هدنرابلق
 ندبتوکلم عیسویاضة نودا زاورپ هناکمال یاوهوجو زاب نی راتمه لاب یرب ره
 بتک بور وکه تار ا۶ نیش یر ارساو قباقح راکش یرلق دلوا زب وآ تسد
 ررنو ناش نددودو تبع یاتفارو دوش *یناعم زومر یر اک دنا تبث هلیاسرو

 ما قار 2 ین هو 8 تیم I وا هر دم .تعیعح ي جز ن کن
 رسم
 رگ ۵020

 ( نالوا رب



{¥ 
 حرس ¥ یون ۷# یدل ےک حرش تعنع یدعا 34 نادانو احن ا : 1 3

 [هیبع هلک حرش كغافش عو كمشع ىق EC ENE اب 2 قشاعو قسع 1

 هک نوڪ را ق وشعم یه قش قش اع یت زل قسح ضد ی دلی وس

eب اتم ور یوژادناتلیلدرک 4۴ ناتفآ لیلددمآ اتفآ 1 ی ون  eلیاتفآ  

 ایا تیه ارت نند همر وج زو ندا هسک رک ,لیلداکس رکآیدلک یاتفا هج یییلد ۱

 رلذلواتاذراوئا قرعتسم تارد نام ردلیدهتناد یراولا هکر ردلکد ربیع لاق

 | هک رروب تراشا انالوم ترمضح یدعا زاردبا كاردا هلا یرون ودنک هش ییاتقآ

 ن داماك دش رم نالوا بانه زین ملت او تنس ردلیلد هر ودنک قشع

 كيلق تآ مم لاحر م ردن رول ا هت كسر دردن لیلد هلءاک دش مهمرب وج زو

 زولوا رهاظ یک شوک تولوا لیلد هبودنک یزو وترب هدفدلوا هحوتم کا |

هک ۴# مد امد نیب ی ناجدیشر وخالد (راطع) رول هارو لوانلس یناو
 تسوارون 

 *رادیم سو۵ اراد نش ع ی وشم ۴# رادیم شوک ارناح درشرو>الد*مدمشوت رولاب |

عهوزا ۷ لسکملددنوس هطط ك وزا# لصاح تسه نوح ناح دیش ر وخالد
 دوص

 # 3.1 هدرب درک دیشروخ تهه Ko هدر نوردرد ه>رکو و # ول درک لصاح ۱

 تادنس ستسواروناک € ارواروت یدیدب واروت %3 دساهدر کک یاوت راکبلط

 لکوکر ھ ےک هآ ٭راب رددنشاب یکی ودرھات هک رارسارسنیب ورورذکموزا#اروا
 مارحو ردن رهو لکد را ره هرازاکوب للي یهو لکدراتفک شوخ یطوط هرک

 روا هناورپ نغیدلوا زب ر رکش دهشهن یعع یت تیمرک لکد راتفر ہدغاب و |
 رابرهدرخ ریپ مک ها رول هناویدنفیدلوا ربکنا برط زب والد هنریګز زاوآو
 ترعحهار هتشک  تبقام تویعا مف فرحر یدتلیا هقشعبتکم ن رکف لفط

 + وزج ےن شل اک زادناد ہک لک لقعتساوخ هک رعشا۲ یدناندنلا نحول بولوا

 غورف زا اخ تست یک هحرک وا كارد ترکف جاع كاردا ن زا تشک

 نیلکتم ا ردن و ربب ندک اردا و زا قسع تعیعح هک نکلو ردن وفا

 ۳ رایسب كش و همش راخ هدرظدو کما ط نالوا نينا( اشم ءا

 نیم سا ۳۳ تا بسا و یفالخو e E 8 تساغو ردراکفا ندراکفا راذکهر

 ( انش ىل إنه یفیال نظاا نا انظ الا مهزک | مش امو  یلاعت ها لاق ردفارکو
 ۷# ده دم یا تن هاسرایوزا 9 3 4 یوم ¥ رزرو انالوم ترمض> كلذ ىلع ءاي

 96 یوننع ن ؟لررب وناشدر ندش دا ناتخ ا هلا لال دتسا هج لقعهناسهجر ۳
1 

 ی



 مع هدقدراو هنل اح لکوک زکب ربرهاما رشید هه الوا راب هلقعو نزلوا ن دعا

 3 ۲ 3 ررداهلار 53 نوج هررح ات جاشحاهلاق ناب زبولوا قرغتس هد لا

 | یزس دوصعمیدندناب وحرشو اإ 5 اشا رارولوا نود هلعشع 3 ناود هاص

 لقع ناساو ردنا ی نالاق هدلاف درو ردنل الد هل ام قشعو هثناح لکوک

 نوچ # تفاتش ی ناشون ردنا اق نوچ ٭ یونثنع # ردتفاط یبهدفشع نایب

 ۶# تف کش دوخرت اقدمآ قسعل نوح < ی ون 4 یدشا هل ا

 تش ره اف ی ےل یدلوا قش هنرزوا ودنک اقیدلک دنمزاب شع لاوحا هکنوح

 دوخاب ویدلاق : رحاع بول هراب هدعمژاب قشعاما یدلوا هک را عد زص نا

 هر رار اعو ظاغلا نالوا ف اجر تودنا اردا یی ایا a ردلعع دار ندلق

 ؟ روط لبجو یدل اق هتسب مد هدکد لک هقشع اما یدلبا تعرس هدم روټک

 رداق هم لک یربع ندکعد ) تق محال غا تو دول ) تولوا لوک كم و قش

 بودا تع رس هزاتفک یتادحوو قود نالو ۱ .E e ی دوخا و یدلوا

 دعّنع یادت و یدلاق ندراتفک و قط ولا ند ودنک شع هک در د ملیوش

 ردرخ س >رش رد لعع 4 یودنع ¥ ارز یدو لا ندناشلو مانو یدلاط

 قشع نعل یدتاب هدقصل اب یک رخ هدنح رش كقشع شاعملقع ٭ تفت لک

 ندفشع ت ال امن هلغلوا تعمط رخ ش اعم لقع باب زا نالوا ره ندیهآ |
 رهروا مد ندعشع هک ردراو تبسانم هر هدانا دوبعم هلا لع هدو انان وح رم

 رداق هلو ن رودنک و رلي دتا راکنا یشعںولوا لک رداپ هدتعط لرحولد

 راضهبورایدنک هیقس مار بوب وق ییقتسمقی رطو رایدتبا لیوان قشع بویلوا
 قفاوهرابیا یدعا رلب دناب هنفعلار ماهواو نالایخ نوناص قشع یاوه ید

 هين وک ت -هرافلغت هکمادام ردسدعم ند هيلقع تارو هیمشو تانیعت قشع

 یی لوش هعْشع هاو نوا اور قسعح لاج هڪ در < ند هیدن وک تاه وعلو

 هیلبا راثا دعنع یعع تودا ی و دوحو ك ا هد اهمدو ا ورس

 قشع هلاقع كل دشکد ٭ زولادیشهدنلان هنن ندع زو هدازانوکو ب # هررحم دل

 دنکیر ودنک ورق هسا ول ی هنره ۳ قسع ډک زواتکب یرأن كل دقاو

 قحوتاجبا * ه نوح ع وک هج 3 خنک سام ع وک هج م اد + ےل ٤ ضر 3 ۳

 رد یادی ۶# یدناع لدب لک قشعرد نینح + یدناع لفاع هج وت یادی ۴ نیب

 یدناب # ناربح ناویحنوج هک ینادیم ۴ ییاکرک اه اردناءدانف یا رکا جما

 ( نردنا )

 ۱ لت هن راهش ع 3 ارز ردرب نشور یسشع كاز ۵ نکیا# تسر نشور

 د و

۳ ۹ 



ENN 
FETED aD °, 

 E تاراۋ راهلوا م ارا ااط هکی اق هدنف" روایت نور وا کر

 ردنابارخ یانارخ هک نشلک ۶ ردراب وذح نالواناذلا ین تالرتسم ی رلکدید
 2: a ودح وتسینابار > ۶ تسب ارس ل اعوا یار ص دا ا

 # یاب زاباردوخ هنوار سکه نیا ڈی یورد لاسدصر #۵
 كر و ارش تسدزا یدرد یوم 3۴ دنو رک سشوربخ هلجج لب + وتو

 و 3e لاوسمو ۳ س و هوک رواصع # هدانقوا تت یس قوذز اد ۱

Feeغ ی سو یک ر ۴ راج نادنر نماد هنو  

 دوصقم 2 دلواقشع ندشابلوا رکاوندشاب وب زکآ هکماد ار لا ا تس دیش

 | درم نالوا قوش بغ ارو قوذ بلاط یا یدعا رلوا سم لوصو هب یلیطا
 راستا هدوصعم هلیسو یار ز هيلدا هلیسو قشع هک ردنحاو هکلاس قد اص

 ِ ( هلیسولا هيلا اوغشاو هللا اودا اونا نذلا اھا اب )یلاعتو ناهس قح نوکنآ ۱

 تم لر ال لاچ لا رم هر ن نص ندودلوا قشع هلیس.و ن ب ردشیم ۳

 توضح هلغمالوا هدناکمادح ناس : هبا ناب ز ندفشع تیهامامآ ردررقم قلوا

| 
۱ 

 هج نا یوقت و دهز یا هج *# تسدیق هحنا ید رمو ینهش هچ * راز

۱ 

۱ 

 | (۶ع )( ناو حرش ارقشع ع وک هجره ) هکر رزوب هرس سدق انالوم |

 i ga هکنوح نعل ۶# نایع هلوا قشع هکن > مراسم رش 5 عارصم ۶ | 3 ( نازا مشاب لج مآ قشب نوج) ناد و حرش نوا قشع مسربد هنره |

 . قشعزومر 4 راظع ¢ مرواوا لح ندناب و غصو کو دلتا هیلبا تبسه یت 1 3

 نا زد هرذراقشعز# قلطمتسقوشعموتسفشعوا رک * یخ حدا کن سل ال
 ۱ یامباج# زابارتدن وکیم قشع و ش ناين داغ نافوط دصو دهر طة ر هز # دارد ۱

 نایب ندعشع یدعا ردنورب ندناکهو نوک قشعارب ز# زادنارنتروص یی وت ۱ ا
 لاق قشع تاذالاو رديلاعفاو رانا صعب كفشعو ردلث هكلب لكد لثم نانلوا ق "

 | * لاصولاو قرفلا فصو نعو ۶# لاجرلا مه نع شعلا یاد ¥ ملف 2۶ نلک ۱

 | لاحناسانیدعتسم نیعجحس س لاثلاو ةا اےالا نعل **لایخنع یت لجامع

 قشع بارش قاس یا بودا لآ وس ه هرس هللا سدق ان ال وم ت رمضح هلا |
 لا وس هدنراکدید ردن یربغ ندقشع یر ةیسدق تالک دوخ كالا عن باثج |

 نشور ناب ز مسفت هج رک + یونثع ۴ هکرارروس هرزوا یب رط باوجت هردقم

 ناسل نکل رد سفت هطساو و رب رتو حر تلا ید ناسادح رکا ٭ تسرک

 ناز یی قشع كيل هک یون ل ههف اد ضم لاعلا ناسل نم قدضا لالا
5 ۱ 

 سس 1



 هوا و ر a .نیاطو وتو دنک هک زدی اطلس

 تکلعو تاماعمو بصا هم هژب !تماعتسا ل لاک ۰ هب ص دوا دب ره بول ۳ هام ریچتیزپ

 هلغلوا نح *و برج لهاشداپ تودنا] اصار مالک الامزوب ءو مات فوقو كتب الوو

 هکر دون قرف مرام شب نکل دیر و د دبع نالوانب رعمبرقا بول نلکوک

 هرخآیرع كنو بویلوالئان هبهنلطم تلاکو یرب هدکب كرلناراو هرزواقسنوب ۱
  (دصتعم عو ) بولالو ساو 1 .( ردتفمكيلم بدیع -_ِ دع د٥ ۱ بورا

 العا | هلا ر ۳ هز وا دعتسا ند هبناطلس بصاشم ید ا ورو ! اتو هز

 یادمان ندا ند داوا ا رظدهنسهبنر ( صع! قود مه ضعبانلضفو)

 رواق هدیافص رس هرزوا یتیدلوا روطب جدول ی ک نیلبا تعانف 4و بص

 i بودحتو % لقوا كنس یو دو * ورک هلاق رظن دلمق هلیقرب

صعم الاسرع ںوذحار زردیلوا ند ودرع تالاس ید
 0 ماو نالوا ییصا دو

 یسهردحو ۳ ال بینم هدعح یاد تدجو ی را ۹

 دع را ۰ بو ا 2 ام ۴ مر دال ان و ندعح

N1)مساوی هک هدهاشم رک دحوو ندح و رنک ( كردص تا ح رشت,  

 ۲ قشم ارج مبه RE ناد را نم تو e ا جا

 یرهاظم لناعص و بسا هرزوا یییدش وا ناس ,دفاصوا 4 يدع كلاس

 "هی ذح نولوا هتشکرس ہډ ینارونو یالط باجو ی واتس دهان

 سدر دشمالا قودندنساس ( مارک الاو لالخود كب ر هجو وب و ) هلاناجر

 بودح هک ردون قر 9 كب ودع راع تالاس هلا تالاس ربع بو دح هجر دعت ول

 يی ف رط هسرولو| ل اجآ یک لجا لاج الادعب لیصتلا در لبق دکل ابس ربع

 ا. هات راو وا دف دقالطا یتییدعلوا فیلکت لبا رس الیصقت یتاماعم

 ۱ هددج اءاوآ تب هم هاب هب ده تعیعح و قرع هز دح ورونیابر لا ادح و عش نالوا

 .يذلاهلهدجلا) بولوالصاو هزادندو لخادهدلطاراد تاسحالب و رولوا شح

 ۱ فهم لاو تئارو نگو دوو لا ی یر( نیز 6 با

 تلک نود دلوا راد هره ا "ل نسمه ا دوم 1

 ام هم جا سوت سس

 ( هرزما )



 هدنهداسدلجكفب رش یون مکتنرشودهنغیدادکتانرونوقنورودنک بودا لا
 "دح ره ددرکه نرو %3 داب وعحه نک ردک تشحنا 3 وک یوننم ۴ ۱ 3

 یاهتالووت ما تب نم # نیچ هشوخ نم یمرخ بحاصوت رک # داسک نم مراد ۱

 الثم ۴ ناماوزار ارح هار ناص ەن ۷۴ نائح مهو 7 نازراوذ تسه ت

 طا تیک تفشعو تمدخالب بوش دا ی واطم ن وبه همدعرب هالاح+ اشدار ر

 راتهظا نسهیناذ تبحو راثناک ا نیزونکو نازخ بوروتک هنصخا تیرقو
 تادعم هاشداب هلبالات و ناجح كت بولواراشخای جد بوغ دبع لوا توددنا

 هزوس "هناورپ و لاح هدب روش لبلب و لاماپ قشاع هل اکو لضفو لاج نسح كهانب |
 یانثا نکیا زاید لاصفناو رعه ندلاصوبرقو لاجربس الار خلوا ۱

 تولوا رداص لاتمالابحاو تاطتسم باطخ نداالنایذ هاشداب هدزانو زا |

 تلاک و دیلهت هکباخ < غاهاشدابء ه.اع تدارا ب ؛ ۸داص دلو و قداف دبع مب ا ۱

 ندنفطلو لضف لاک واد یدلوا 7 کا تئارو ضب وفتوتنطاس
 لیصفت هجعفو ه وهام ىلع مولعلا ةفرعم نكل بودیاراناسحاو شزاون عاونا |
 ناسلكنس لاها ںوروک یعالورھو لصاح یلک فوقو هعالو لاوحا |

 خو یل هک دادعتتس | كنت رب یه هدّتم > صا هدعب نول نر هر وتو

 تورویااصوو رارسا هما ۾ دا دصم ( یجواام دبع لا جواف ) ولد نس هلیق

 رسو فیرشن ادر ادرف یمراماو تالو دیه حرفتلا قد رطب بوراو یدعا

 هلناتیلک اما بولب رب وینارب (نیبم باکو روت هللا رم عءاجدق) هنلاوبد نسهیلبا

 ناچ هالي دا یمرحا ذلاکواا م < هکتس هیلبا لاسا هیانا بويا ث ۷ هدرب رب |

 مامرفمنب یکیزوس كنم بودالک | ههنایذاو لقعو هاید هن رب ره بواوا |
 بناج واد نس هل وا رةتسم هدنلاکو دنسمو تفالخ رب رس بولک هرزوا یر هلعب |

 دماق هر جی بوغ و لیعمدبع تولطمو لوبعم لوا نیلءاربسیس الو ندیهاشداپ

 ۶# زار نشاک ۶ ییرولیف تعانق هربغ ند العا ماعم دوخابو یرولاتبولوادتش رف

 ین هما لدوفوا * هماقم ینانوب هلوالوغشمدک * همانک اس یدلردنوکن دنطو
 3 یجالوا لدنادلا هنشعن ناه> # كرم هب الک د یکی زو در وج # كداع الک |

 نسالوا هدنروصوح * نروص هرمش هموق هدلکوک نفص * یبانویراعوک دید ەر

 »۶ ییارسكلکوکه لوط ندراکلء## ینا تلو د رغوط هدنکو کل کوک ٭ ترودکی ب

 یتسهدیانب نع * اک ق ح مدلوادک اسهنوقوا * باح تافغ هلورتوک ندکزوک |
 دبعلوُ ید لاثم ك , و ذحم تالاسو * قاف ا سفناوع هتل ۴ قالخابوخ ۱

CA) 



GOAT 

 دیق هدنوسان لاعن وک جاقرب نوعاداشرا یرلتلاطبوتلوادر هیاتدا ملاعو ندالعا

 ةبذح ) ودنا مدقت هاتف مارو ولس یسهبذج هکر دلوا تالاس بوذحو هئاوا

 هدعل تولوا قرفتشمهداتف رحالوا ەچ ەفو ) نیلعلا لعیزاوت نج را تاذحنم

 قیامح كناماعم یکی دلنا نارذک هلا هر دحالاجاو ذفرطو دنل وادرهز وساد لحاس

 ندنسکیا سب هاو قرال هنت یال کم دش ره نوا كلت بوروک الیصفت نقباقدو

 بوذحت ربغ كلاس و روا ز اج ادقا اکا توبلوا قيال هداشرا هداج یسیوبغ
 ,دهبذح هکر دلوا كلاس رمغ بو ذو هیعسرب اهب هیلخ بولاق دنر ن دن اهاقمهکر دل وا

 ندیوذح كلاس كلاس بوذح اما هینزود نکولس .هبذلا دعب تولوا توام
 كناتعرهبولوا طب قکر ح وری سه دن ام اعم نا هیلماكلواس لو اند هب ذحارب ز رد ٍ

 تبنولک هنشوخ سو دهاشمهاکوب وک یامز هج الظا هنسالیصاعت ةدتسهدهاشم

 راثقس هکر لا * طب یطارص الثم بولاق هدنن ارون ماقرپ نالوا ناجح هبیاذ
 كلاس هلغمالوا رمسلا عي رس حد زلنوب یک /یرافدنلوا تکمهبا لاوس هدفقاوم

 هک رارولوا مورح ندنقوف ام بولاقدماقهیرلک دلیا کم هلیسءعز توذح رغ |
 دو ماقم بولوا رخآ زع ندلوا سرتسد ناجر ذج تیانعددم هکرولوا
 هطارص هم نشلک + رولاق هد سفنالادیهنسلام ناثحیدندرادد دلمارادو

 ندنکیلدجبا مکلوب وب ۶# زدلوب حارب وب هرج ارللوب ہک ٭ ردلواكنآ یکیدرکب
 رزوک ر لت # هجا یک لیفرسک یکے اف ٭ ملک ن دلوی وب هژغلب الوق 3۶ رملعس

 دج كب نالوانانهتیانعتاذلاب و الواتلاسیوذحارما ٭ هک ا ندل و وب

 تی روا یام رر لک بویل6 ناجم بم یکیکیدتشا قماغی هصندناجر
 هن وضع روز هکشوه هلکنا هق شع فرفر لواراوس## هد دخ و یالاتوح وا لوا

 فرا كناماقممیجیک رانلوا نائم اراد لخادو نان وب فطاغ قربلاک یطارہض

 فو ام .زغ نداق ور ادیدبودیارارقهدنعج رم هنوبح ویالتعاج وا ج راده نالوا
 اقب 4 هدنانهجوقلوب رولواانف#نشلک# روک ی نىرغندقلطمدوجوو زملوا
 رولوازسنسنسرک # لضا حمد مد لوا رولو ا برقر اکس * هدنا + رکضندنازدکفح

 3۴ندربح وب لہ نامر واو | ل اص و ندر ظذ لو اوت یربغ ےک نج ۴ لصاو هک | نس

 یاماتم یکیدلرک ةفرط ازسالاثیحنم نکیاتس ناذندحو ضع وع هک

 هلرصفتندلاجا نوا جرفتالصفم ههعب رشیاوحف ( یریکلاادتامآ نمهیزل)
 تک هدر ددص ندن روت قیمهرذحن هکلب و لوا دیف هماععرب ,قشاع ناثلوادر

 ٹو دیا نسا دن (تلرون ی ل چ | قشاما رجر) راونالا ید ماعم هجن نالوا هدنمادقا

 ( ودنک (
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 نازرکورس نیزرک قشام ی ونشم # هک رر رو انالوم ترضح هلغلوا یهلا
 تبقاع هک یونثم ۴ ردن دشاب لوا رکآوردندشاب وب رکا قلقش ام # تس مس
 لاحرهب قشع عل ردرهر هب اج لوا یر تبقاع 3۶ تس ربهر رس نادنازام
 زاحا )۰ هکر اشم روس لضافا ضعب هدنحرش كفي رش تدب وب روا و یقوشمم

 نالوا هقلاخكرکو یزاحش قشع نالوا هقولخ رک ههفادصم (هقیتلنا ةرطنق
 هتي ا قراشع د رردشربا هتفیف> ییاتفاع هرکصندفدلوا هلتفع قیعح قشع

 قامرک نیدلادخواو ینارعنیدلارعف حشو ینادمه ناضقلا نیعو رانهروب قح
 دخاو هلغه الوا دعنس هقلطم لاج قشع زونه ق اشع طب راقش ام هغو
 ردنادیق :دیف:لاجنوحا نوسلوا دعتسم هنتشعودنک هل ردن ینا قلطم

 تفایلهدوح و ءانفأ هدیفیفح نوی قشع قح س ولوا هتخ اذک هد زاقشع هک ات

 بولب رب و هنولعت راروشفسه عن هلغلوا قبال دهاشد اپ لیصا بساربالثم هیلبا لصاح
 ماکو فعو قشع نه ) یدو را روتلبا هکبت هاشداب هدقدلوا بم هللا بدا لاک

 نکل راشم د ردراو تراشا هب اعم ول هدننرش ثیدح (ادیهش تامدقف تامو

 لوش هک رولبروبب ې ودیا نایب نفاصوا قیبتح قشاع لصا فی رش ثیدحوب
 قلاخ قشعو ب ولو تشع لاک هلکماعا رظن هننوکوهلوا قشام هقح ءک هنسک
 نذه رشت ضراوعو ظودح هرزوا تش رطو تعد رس بادآ مس ارح ینوصب

 ةتسک لوا اقیفح هلبق ادف هنب وب نح ور هت رزوا لاحو و هیلبا روتسهو یم
 ترضح هکلب قیقح لاعهدندرونیا یدعا رولوا دیهش تولوآ دوشم دهاش

 هليا بو ذحت كلاس هکلب بویمروددا یه یییزاحقشع هدش رش تب ول انالوم
 دع خف نالوا ندشان وب ارز زدراشهروس ٹراشا هنلاوحا كعلاس بود |

 لوف ( هنوبح و مهبح ) قشع ن ال وا ندش اب لواو رد يشع نالوا هر ادخ

 نارورس هک هلوا مولعم ردیهل | بح نالوا هندبع ندفح بناج هرزوا یم رک
 نوذح كلاس لوا مسق نودا مسقن» جسق ترد ق رظ ناورهر تفبقح

 رد كلاسربغ نو ذح بار مسق بو ذحتربغ تالاس ثلاث مسق كلاس بوذح یتا مق
 كلما دغر بويل مدن هاش یساتفو هب هذج یولسهکر دلوا ںوذح تالاس

 ارش یلا برق ن ) هدنفو لوا سهوا شع اانف قة هدکولس هار هل داشرا
 هلکع | لوبق ینا دت یاتثا ییانعو ددم كنس رش تیدح (اعارذ هنه تب رقت

 برق ماقم هدعب ةيلبا اقا هلیس اقت ودنک بورا زوق ن دئکلودنک هلا تیاک

 1 قع ثادلاب دوص
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 سالف تفو لک ین اهعیج دوحو ىلع فقت ثیح هسفنو اهلعجم نا هنکع ۲

 fF اه دعم زم انن وطعبام عیج نا نیعرتمانلسناو هل اودا یلع داععا ال ندا

 هنس هکر وئلوا تباور ردشلوا دب و یسهعقو یرونا یلوقوب و (ةقداص ةيمک#ا
 ۹ ۳ 9 ۰ ۷ دن

 ۱ نا ریعو تودنا نارف هدب ارم حرب یزو ل> هد هر امو نیناغو یدجا

۱ 
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 ۱ نیس ر اسو یرونا نالوا ندنسامکح اد ل وا هلغمل وا ب وسم هر اوه

 امرجوبد رولوابارخ ندرصرصداب ضرا روم ةد رو نم هنسقافتالایلع

 ءروص سالا ما وعو راش نیمت ید یتغج الوا نوکه ن تح پودا مکح

 بوریک هنا هددوهعم موب بوپا رلنیمز رب ز یزنکآ بولوا ناسرت ندهروب نم
 یلامت هلاءردَم هدک دلک دوهعم موب ن وج رایدلبق نصح هراراف یرایضهب رو

 نازوید میسلداب كحهدیا بیل یهر هح هش ر هکلب كيرح یرامشا قاروا

 رلیدقاب دمم رسایدنق هدراهراثمو بودبا ناغارح لرغط ناطلس قح بویلوا

 یدن ود هزدنوک هک لوا ندلعاشم ترک واوا ناز ورف نیکد هحابص و

 یاهدابرتازا هک یرونا تفک +6 رعش ل یدنلواوجه هلهجو وب یرونا مکحو
 لس رمان#دابتس دب زولوا مکحز وررد## یرتربوک سب ترا دوش نارو # تم
 لواو هدنوک یرلکدتا مکح_صرص ا نیم ایا #یروناو یت ادوت حاب را

 بودباجورخ هرکبصندمنس ولو بولوا رفظم هبراتات موفناخ ریکنچ هدتعاس |
 یدلوامو لزاش رایارسو كشوک هجو یو یافوط ناق هدزرب یدارغوا

 | بالرطسا هجن وعم كمارت آرا زوازوس هک دل وس هع عارصم 9 لصاحا
 نالوا تاذلاب دوصقمورک یدعا یدناوا رکد امک> لاوحا رادقمرب هلا قبسانم
 بالرطسا قشح + عارصم ه هک ز علا هرس هللا سدق انالوم هیس دق ناک

 هکر رروس انالوم ترضح عل ۸ هروک ییاشعم یراقدرویب * تسادخ رارسا

 نالوا هد یلفس مل امو یت اکرح تیفیک كن هرهاب رقو سمو ہرھاز موج مارجا |
 | تاقصو تاد ت ایلجت یاتفآ راونا یک یییدلوا مولعم ها بالرطسا یی اریٹ ات

 ۱ روئلس هلعنع بال رطسا ید هاتان راربسا قب اعح ندیا روهط ند هینابر |

 رون وب هلفشع تش رط بلاس قرتو لازئو تقیقح سس ضافخاو عاهتراو |
 رابخرب هود رادقم نداوسام هک ردنا ال هی صر ورد هطح قشع رو ارز ۱

 ۱ یس هی هلازا یا قشاع بوش روکادب وس هطقن هدبلق تآ رض هس ردیاروطخ |

 ۱ | بولوا قح نام قشع سپ نما لوبق ردک هک دلوا فاص تی ارا زو
e DECEIT ER ES SE EO EDETEN nini 
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 انعفف ) یلاعت لوف ار ابلاغ سس قلا ةيولعلا تالاصتالابیسب ۲ £

 ینارصنا ندیکوکرب كرف با حق .دنحالطصا رام ( رهن ءاع ءاجلا اوبا ||
 ا ةالثم ردترابع ندنلاصتا هبكو ك رب نالوالباقم هل وا بک وکه دنسهناخ ودنکو |

 دکر روی هدنقاینكمالکو ىب: رس سدقهلودلاءالعو یک ینارصناه مند هرهز
 لاعو مولا فة هرظن رظنف ) یامت وقر ةا ءايسالا ع وجلاء نا تفیاذاو )

 تیدح ۳ 1 نما ( نی ءا 1 و ا ا یا

 نيف يانا داقتعا ولد رد جرج اب شا یر اا سا رم

 هضاب تاریدم اهلعجو اهرخسو اهقلخ ىذلا هللاب رفكد قف ) ردرفاک هثسهآ لوا
 نود هیصاخ اهعاعجایو هر نودهب صا هیصاغ اهم دحاو کئ عدواو

 قافالاانتانآ ریزس ) یدعا رلشع |قیمح و د (عانجالالیقدحاو لک صتخاام
 دارقنالاب ق لک هسنلوارطن هر هبناست شن هس اوف یسدع کت یا ( ےھسفنایفو
 ملکنلاب رها بولوا لق هلوا فود هل مال فاق هکنوجو رد رم| هنسانعم نا ربهرپ

 سایفو ندنیکرترب رهو رواوا مايقلاب مما بواوا م هسئلیف بیکر تهاجم ورولوا

 وئسم ٩6 من 3 یدع اس لو هدیرباس نعم لوا هک ردیاروهظ یر هرزوا

 ار موج وجیرآ ٭ تسد ع وتو زو موج م اکحا 3 تسدب , مشت هک نادلعمز
 سدق لارعدم ماما م السال ا هح و تس دب لسو رعد لها بهذمرد ¥ ییادرنوم

 یس رپ رد ا یکبا نالوا هنع یه نم هده و هک رارروس هدمولع ءایحا یلاعلا هرس

 یهنم لطا داعتعاو سد ردکلبا قیدصت ود رد هلعاف هن راث آ هلعتسم موج

 ۳" زدلهح نعیماک> | نیمار زر دیهنم قلدصن قیم دیسیرب ورذرتکو |
 هات هلو ساردنا و لعل رده" انا هرزوا ییددلوار و هی مو

 ضصینعشل یاوصنداطخ نوا N موج باب زا بویلاق قادیرمغ ندّش نالوا

 هرول راو تولوا رانا نایسا یاعت هل ها بک اوک نکل ردرلشماعا یک و

 هنشاوادافتعا ون درولو | لصاح هلا یر دقنو قاخ كن هناش لج قلطهر دافو قح ترضح

 هجو و هدافش رخ او لیعو اورولوا شع اداقتعاهرزوا قحهکلب تويم وا ن د ح داق

 ناهرب ىلا دنتست تسال هتامدقمنا عم ماکحالاب لئاق ملا ) هکش با رب رگ
 اهنابنا ىف ةباظخوا ةن رعش ناسابق لواح اع رو هب رجا امف ىعدب نا یسع لب

 ء سا قلا یهو نان اکلا نایسانم دحاو سج لب الد ىلع لوم اما هناو
 رج
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 ند هير مولعو رددیهلا یامکح راک دتارک دو هکیدرب وباوج بولوامرخو

 ردرللکد لوغشم هلاالویه قبالع تولوا هدیسر هردوهش "ییاصدا یرو جمع

 هدناحش ولت و رک و ردندماقم ینیدلوا زعالک مزب یتالکو نعشبنج مزب یشبنج كرلناو

 الف ندبلا علخ ةكلم هل لصح ملام ءاک لا نم ناسنالانوکیال ) هکر دروک ذم
 )ا ولاقام م طظعا مالاناو نیبداما نط ما هنسالقلا دهشتلا ءال وه لا تفت

 رذک لا اوعلطا ام اوققدو اولصف ناو مولا ءالّوه ) هک رروب هرکصندنو و
 فشک كن دلایاهش و حش لصاحخلا (مهنم ءارن الا اي نیلوالاربارس نایفخ نم

 | هکنوج هک ردباتیاکحوطسرا هک روئلوالقنو یدناراو یسهیلع هبت رح ءددوهشو |
 | مدلوادرح ندتعسط نسب الم هلان دن علخو مدکحتضاب ر تودناراشخا تولخ

 یرغ ندارجاوب یمن ںودہا هدهاشم بیج رونو بیرغ نسحرب هدعدنک |
 هدب ول ر ترمطح راوح هدعد مدلوا رثا بحاص بولو هدناعور ا یارحا

 كنارهاط شوکه ڼو رونلوا فصو هللا نازه هکعدلیا هدهاشم رور بودناق ر

 ب سپ یدلواباس> هنتر رون لوا هل مرکف مب ءاک ان رواوارداق هک ایتعن
 هدناص ولت لوتقم مجشاما مدلبا لات 0 1 هلهحو هن هکمدلاق هدنربحو ۱

 تسل هنوطالفا یرول نح دوهش هدفارشا تم حرش هم الع ندلا تطوو |

 ناثلوارک ذ هکنس هیت اهرطاخ ید تود و هوا ماو جد هنسنکیا هک زدزاجردراشما

 نایاح تولوا ه سهم هفناط نالواهدهیضام هنمزا هدنس یصانمو هيلع بنا رح

 ضیف € ظفاح# هیلواییایرا كنهعنم بنا موباننامزقو هلوا عطقنم هروب نح ||
 اسمه آدننکب مه نآرکند ۷ دامرف ددمزانرا سدعلا حور

 ۱ لدارز و د رکیم

 بآهار نالوا هدلد هعشچ نورد نکل ردنوکلم لا هعشچرسو ردیلاثم هعشچ

 هکنس شات هداشک ییعمی هارد ندجراخو نسشمردلوط هللا یوسام یتوکلم

 هدجزاخرک !سپ رواوادساف لد ةع شجر ولکراوصثولمو قنالوب هبلقضوحاتاد
 بآ نالوا مح ءدکبلقو نس هدبا دس هلا تلرعو تولخ یهفلتخم قرط نالوا

 یی زللو ییصانطوو نسهیلبا ریهطاو اب یکبلقو جارخا هللارطاوخ ین ییءربت
 رالدهد ماسآ ےچسم ندکسفو بولواتایح بآ 4 دنس هرکص دنا نسه>آ
 روم تقو شود ٭ طفاح * نسروقوا نت وب كظفاح هلبالاسناب ز بولوا هدنز

 هعشمشزا دوخت 98 دنداد منایح بآ بش تلط نازردناو  دنداد 0 هصشزا

 مولع»یدول بلاط عع یا 46 بیداد عاعص هع ماجزاەداب 3 دندر ک مناذوترپ

 ندع رطلا فرعت نآ تدرآآدا )کز رروهدنباکمانورع هلودلا الع شوک هلو

 ( باسل 1
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 نودناراشخایرظنقب رط هلغلوار زو هشئرلاوذ ردنکسایلغوا سوتلیفنولوا

 هدافتسا ںودیک هد اکر كنا اکحو رلب دید لوآ معم هو وطسرا دلکعت ا تمکح نب ود

 بایسا مظعاو بوتلوا فی رخ كح وطسرالا دعب و راب دید نیب اشم هلک |
 بودنا ی ود هدنانوو ناس وطسرا ارز زاوبد ردشاوا هیبکح بن لقن فیت

 فیناصت هدنبکح نفییاراف ییضن وبا ندش رخ اتمویدناوالقن هپ رحن تفل هدعب |

 هدرفص رهش دن رات هنا و نیس هنس انسنمهللادیع ن:نیسح للع وبا ردیعسا ۱
 در یناماسروص نخ ونا دتا یدلوا عبات هسفن تاذلو تاو مشو دلوتمهداراش تالو

 دناوف عاونا ندهرورم بتکو یدلنا سالا نکلتک ظفاح كلا بولوا مزالم |

 تافل نو فناصت نوشود یت آ ناخ بک رخالاب بودا تاسلک ایچ |
 رایدتبا ےہتم نی یلعوبا هدنفارحا ك: هروب نم بتکو یدلوا رانلاب قارحا رصفوبا |
 دو ناطلس هدقدلوا بارخو یضهنم یراتلودو ناب و ناماسیی نابن اماسو |
 یانس یلعونا هلودلا سش بودنا رارف هنادمه هاکتا.دصق هلق ییانسیلعوبا |

 نالوا ناهفصا كلم هرکص ن دکد شبا تافو سد هلو دلا سم بوت دیا رب زو هب ودنک |
 نآرقهدنرعرخآ ییعوباهک رارروب هدنخ راتیعفا ماماو یدلبا دانتسا هب هلو دلاءالع |
 یدلناتافو هدنکر ابلاناضمرهزام# زاو نیرشعونامهتسویدلناظفح یعظع |

 باش حش نالوا یسهدازرهاوخ كنءرسسدق یدرورهسرع ن دلا ناه جو ۱

 برمشمر دنلقو تضا ر بحاص بو دناایحنا ن دیق ارتا تمکح لوتتم حلاو باندا |
 داقتغا اکا ندلاحالص تالع نب رهاطكلم دک د لک هلح ینا ندتحایسلهاو ا
 زسا كجا ند داسقا یدلا ناهشبوزا ںوتکم هتن دلا ح الض كلماهقف بودنا یلک |

 رایدتن |لتف نیدلا ناهش هدنخ را هةرامسجخو نامو تس هنس هلکع | مالعاود ۱

 هدناح ولتوراشع د ید هدنشا کسزوتوادوخ ا و یلازوتواهدلنفناونآ ن دلا ب اهش |
 ردنا اتو حدم هنوط"لفا ةکمدروک مدنهگاو یوطشزا هکر دنا لش ندلایاهش ۱

 هنوطالفاذبن رع هتنیکر ابع ندمالسا ٌدفسالف هکمدلبالاّوس هب وطسرایخونب |
 راب رغ ندناهنو .هتسهبن رع نوط الفان: هکبدر و باوخوطسرا ییرایداوا هدیسر |

 مکیذلب شعب دن سب رابذلوا لاو هیبت عرب ندهبت رع رازه هتسهبتر |

 لهس دمو باو یماطسب هب زر وا سپ یدلواتفئل هنب بخیه مدلیادع نیا |
 داش هدنکدلبا رک ذ یماسالا لع یزابک اما گرانو و .یزتسن هللا دبع ن |

RITTER 
 توس

 | تعضومرندناتسکرت راد بارافو یدلبا تافو هدنخم رات هناا هو نیعب رابودیاهرشک



 دکمگ|لهسم دراطعو هلماحو دصف خش رعو هرفسرق تبسانمو ردقلعتم هیورهز |

 ندق ازرا مسقم باب راو هکلید تاجاح یزبشمو هلل اهنسا, روراد ضعب و

 ر دیس نوا نانزو ناد رم تیعجو س رعو جوز هرهزو هکنسا تا دارم

 نفرو نم مکحو راشعد ردطص هان باتفاو هدیص لخز دو مشو فشکب ای را نکل |
 سابعنا هک ءانساکا ردینبم نوا دیص تبسلا موباس وکو رداکد رهاظ هدموګ

 . هدشنامزمالسلا هيلع یسوم ترضح هکر رروس تیاور هنع هللا یضز دهاحو
 یاب یهعج روند روج نکل تولوا رومأم هلا هجا مول مظعت ادو هب هش اط

 بولبق التبم یرانا یلامتو هنا قح نوچ رک دیا راتخا یتبسلا موب بودبا
 هن زواب ردرلیهام هک دلک تبسلا مو سپ یدلبا مارح یدیص هدتسلا م وب

 ر بیا هدقدلوا یضفتع تبسلامو و یدرارروط هدنرظد رلرطبس بوعیج
 بلو تولوا كلاس هر هلیخ نایطبس هرخالاب یدرا رلوا رهاط نکد هلمقم بس

 | بورودر هکبشو رکب آ او هعرش نوجا دیص یرلیه ام بوزاق رلق رخ هداب رد
 یدرردبادیص م :رکصندکدکتبسلا مول بولوا مادراتفرک هدک درکه نګا رپهارم

| 

 . هوي لکش نالوا زوک یمهدنراتلبج یراراک هلبح لوا یلاعنو هناصسقح كلذلف
 یحالا هجو هللا مركاضترملا ىلع ماما ایلوالا مدآو یدللبا حح“ حم ةروص
 | ءانىلادجالا نو # ءازنماالب ,تدرانادیصا #اع> تبسل اموب موبلا مع )هک ررر و

 3۷ هال اب و حاصل ان رفغظتس# هيف نرفاسنا نون الا نو × ءاعسلا قلخ ىف هللا دین هيف نال |

 منف#اود اموی أ مما برش ناو ام دلا قره متاءاس قفا الثلاخدماعح ادر ن نعو

 | تامج لانو * ءاعدلابنذ اهلا هینف##جاسءاضق سم | مو فو #ءاعب رالاموب مویلا
 ان الا یصووا یی ملعلا !ذهوهءاسنلا عمل اجرا تاذلود#سرعو جیوزت
 یف ره ناسحوسار اات تابسانم همجو هللا مر ۳( ۶ماماینیصو نرضح سد

 مولعمیدع E EE ندا |یمویوخ ابو ایان ایپ رایو هرفص
 ام دق ءاکح ور درافق|وایفصاواباو| نالو |یراث راو وایدنا هدنقیفح هم وج قداقح هکیدلوا

 لباماھلاو سوم اسقا هلغلوا ایلوایرایضمب وایدنا یرایضب بولو رلیقارشا
 سد RE ندا ترضح> ب طو نالسلطو موجم ماکخا تح یدزرولس

 نیب و رابدبا یذیلت السلاهیلع نال روغ انیفو یدرکاش رانا نام ںونلوا
 رربد دمالسلا امهللع ین سی ردا هسمارملا سمرهو ین ِثش نوعداناعا اکل
 نوعذاناغاو هسد رداهسما ,مل | سمره هشش صق هدنحرشصوصف یرصیقدواداما

 كنناشاق قازرلادبع بود ردراو رظن 2. راوتلا بسع هدنعدنلواقالطا هش

  ( ۱ êtقو -

 س



 ودنا ہا هکدتا رکذ نسلصانطو ةلفلوا دیق هن هسا حوز ردلگد دازا ال
 ۱ لکوک یقلقشاع## لد یراززا تشاد قشاع 6 یوننم ل سد ردااحرقلصالخ

 چرم نام میکنه بحل نا بصل | بسا و مین ال ردرهاط ندنس راز

 # مقسا او عمدلا لودع كيلعهب 9 تدهشام دعباب> رکتن فیکق # مرط ضو هنم
 ق ۱ یک ین راع لد # لد "یراع وج یراع تسال دن چ یوم + ها

 ت تسا دح العز قشاع تلع 4 یونم ¢ ردروئس ندساب عا ار ز ردق وب

 ,تعشعردرد اودو راد ضع هر هرهاط نخ ردادح ندرلتلع هلج قشاع را

 ٠ 3۶ نامر د هندرد نه لد شلو ادرذ نوع میک روش ٭ هررګ ر دالب ود رد هن یساود

 بال رطصا وع < یوم ¥ نامردنغودلوادرداک و نالوا ی درد نوسلب هر

 لدعنارممردعشع ¥ ادخ راز تا ںالر طصاردقشع ( هررڪ ) تسادخ رارسا

 طیض هلن وکسداص فرح و ی ض تل مهر ایضهب یالر ضا اہک هلو مولعم#ءاطعلاوذ

 ردرلشعا طض نال ر طا هلا نیس یرحو هار ھے ذ قافتالا نيم نکلبودیا

 هاسا بال طفل ار ر رد 5 ما یرلیضعو نوئوا یالتخا, هد ریست هحوو

 روطس نوحلو ۱ مولعم ىض اناو عافت را كموجت و لس سیر دن اف ۱ ۱

 ر وطس بوئلوا ةیمس بال رطسا هل فو فینصت تلا رب فل وم هلط وطخو ۱

 نوصءودلوا هفشکنم هدنا موج لاوحا ید رایضعب و راثعد ردهتسانعم باتفآ |
 كنلغوا مالسلا لب او د: سل ردا بال یخدرلب رصد راشعد رد رعم ندا را ۱

 ES بوروک مالسااهیلع سل قدا | هلکع افب 1۳ لوا نهروک ذم تلآزدیسا ۱

 ظقلءاش اکارلیدید یدلبا فيلات بال . كا هدقدروب لوس ود رطسالا هذه |

 نور لوز یدلوا قورعم لکم د ب ال رطسا توم و یاصم هال ےسارطسا

 د رایضعناماراشعد یدنلوا طافسا تفاضا *هرمسک ںونلیق ع هر لابعتس|

 دهع ىح رد e هر ول ن تاور نائل وا هد هيم هل هحو هک اشنا نا ۱

 :ارگح ی هرو زم f هر ص ندنتفاعت هرثک نینس ندهالسلا هيلع سد ردا ۱

Nینهرول نم تلاابکح هدعب نودیا فیئصت لکشلا 0 رک ا دنیا یش رپ ناد و  

 نوو دنیمز گلاب نت ندامکح هز روب نم تلآ نامز دعب و رایدتنا لانعتس|
 نکم ید هدنلاع یعطس هلذلوا ۳ بوصاب هلیغاا یک رم یتیدلوا راوس ||

 لامعتساءرزوا E توادنا * رادع ردعت نم نولس نیغودلوا لامعتسالا

 هر اتفآ اشد و هز هنش زور ناو ماکحا نف"هک لوا مولعم زلشعد رووا

 ھن داو هر یز شم هيب و هدراطع هاش راهحو در هاش هسو هزگ هنشود"

(N) 

 ا 0
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 یراگدا اتفا هسوفن راس مهو هنراسفن ودتک مه رانا ارز مروتفص اکس
 نالوا قح لصومو رفح لص اوزب نک رولب نب راقدلوا لاا صقان هکر د وب

 ضا ماو ری راباد راب ونعم يح هجوتمو "رشمریهلاصو هبمک زشمروک یی رظ
 هو رر دا ارتقا هر تفت ی هللا اذایع وذ رت رلف دا تط كي ولف

 هلا هدسعاک نانیمگو هدساف تازوصت نکیا شماعا سفن ض رم صیعشا

 لضم مهو لاض مه بودیا اتفاو دانسا هعقاو ریغ هفلتت ضا رما وارد ورد

 تومن یورپدش فثکو ممردید # ¥ یوم % یهملا بیبط سپ رارولوا 9۴

 یونشم یدلوا فشک اکا یرعس نالوا تم« دشنوردو یدروک نشر تاک رنک ٩
 # لاح تک رنک ودنا رارمما ظفح نکل ** تفگن ناطلس اب ودرک نان كيل

 دکارب ز یدلنا ارحا یقاذح بادآ هلغلوا قذاح ببیط ارز یدعد ههاشداپ

| e ۷ دون اذوش زاو ارفص زا. نعود 6 یوا ¥ 
 مب و مد یرلک دند طالخا هيا مسج ضا صا نع یدنا لکد ندادوسو

 لصاح ندنسهنفعتم تایفیکو دادزاو صاقتلا ندنرب یرب كنادوتتو ارفصو

 ررعم ییددلوا ییاعس> ضر هلغلوا هلدتعم طالخا نالوا هدک رنک سی رولوا

 ضا مما نیلا. تأشن ندشنوک قلعت هکلب هود نافصو هیدر قالخا تولوا
 ریعو قرف هت هبناسفن ضا مما شد یداوا نو فشک یکودنا | هنئاتسفن

 4 یون 3 الط ردکر کداهت غامد مشودآوف دید اکا هسیا ولید رووا
 كبطح و مرمهر ھ هیفاع ےزند « ءارا لک بجومر یک 3# ETI مرههر یو

 ین ا س رولو | رهاط ندا یسح تولک همام نالش اد یس,هحار

 یرلناج ماشم کد زاغآ هپ وکو تفک بولوا هدنس هر ام ممه "« دود ید
 ید یهل | بیبط و مد ربا یک قم اوت تا او هم الو جد دن ورد هنالوا |

 ۱ دون ا 2 تاک یو روو ا دم

 هکیدلوا قداص بل اط یا یدعا ړدوراتو رک لک وک لوا ر رش وح 9

 ندهاشداببودا دار لا قير طب قیس هراکح هاشداب هرس هللا سدق انالوم

 نرصح هلغلوا اصعا ا باق رد سه ند هر : راعو بل یرلش رود ت دا رح

 تدسفاذاو هلک دسطامص تعنص ذاة غضا دای دسج ینا )مالسلا هيلع م اعرف

 هک« راما سفن سن راشم روس ود (بلقلا یه والا بلقلا یهو الا هلک دسطا دف
 | ج2 ندهبناسفت ناوهش یالتاو هر وند تال لاغعتشا ردراعت هی ندا نا

 ( هاذآ )



3 1 
 تسخیر نایب نس لیا هنجوا شب كب تسخن ںی یھلا بیط ءاشداب |

 یروګرو روجر دصق # 1 یوم ¥ ولد هدرا جالع بول نیطيعو هروک و

 نوروک هدهارهاش یت e~ ۱ یدی وأ دبیط نس دصق كاتا ب %3 دناوګ

 تعجا رم هراترا مم یب یاسبطا هطاعم یارب و بولوا روجر كنربنک یییدلا
 هک یونثم # یدلیا ر رقت نغلدملوا هدهاشم یش یرغ ند ررض بودنا |

 لرهتس> ید یسع تلبط « رکصندنا 5 نانا شروجر شیپ رد نازادعد #

 | یدیقوا هلا |1 كب نسهش رش تاساو كلىلع نرضحو یدتروتوا هدنکو ا:

 تنا # قمع نم م قد الخ ایف را و 9۶ ایم قدالطا لا تعرف بر حس 7

 كردلو نطاب او ٭ ییبخ اب كدبع رض فنك 3 یر وعدن ن ۳ بيک

 د ساضتقم ت کح نوناق یہلا بیبط سپ # یببطاب كبط لثم یل نمو *بط
 ضبنو شور كنر تک رنک * دندب هروراقو صبثو ورو كنر# # یونثم # |

 © دینیش شبابا مه و تامالع مه # ٭ یونثم # یدروک یتس هروراقو |
 | تامالع صعب قلعتم هضا ماندهتسخ نعل یدتشیا باسا مهو تامالع مه 9

 هدبط نف یعسم هلیا تامالعو تابساو یدلکد نی رب رفت بودا لاوس یتیایساو
 یهلا ببط سپ ردبسانم ماهما ید اکا ردراو باک رب هدنن اب هروراقو ضن

 ناسشنا هک ورادره تفک # 6 یوننم ۷ هلکعا ض م صیعث لالا |

 ءابطا هک جالعو ورادره هکیدید # دنا هدرک نار وتسن نراع نا # دنا هدرک |
 شینح هئالهاع ارب ز ردراشلبا نار و هکلب رداکد تراع لوا ردرلشابا هقاس |[

 هکنوچگنا ردولنشلبا نارخ نکیا رد لسا حالع نودا ششوک هنالفاتو

 اذلف رلیدنا رب ی ندتلاح نورد # نوردلاحزا دندو ریخب # ٭ یونثم #۶

 لهاج ندلاب هدنزوس قتشاعو لاح هدب روش نورد درد بودیا حالع هند
 هک ندرلیش لوش مرونغص ههللا نور ا هللذیعتسا ۶# < یونثم »۴ رلشعا
 درک یی مد یسع تتیط بلاطو 3 قشاع یا رار دنا ارتقا رب ہط لوا

 نوعد هللا نداب بويعا تن رط لیکن و راندا تبامط ءامدا هلا رهادط 8

 كرلتدبا داش راو تساب ر یاوعدو حی نویلوا ثوعبم ةصاخ نوجا نيلاط
 اماردقو ىرثأت ةنورد بودا قلعت هندب ىجا هلفلوا ند هرمشط یی هل اعم
 هلبا تفاذح ءاعدا ( هسا رالابح ) نکیغو یرروعش هب واق لاوحا هک ر دب <

 هح العرب یرلحالعر ھ وو تاتص» عاونا ساب لر هد رع قتل اه و

 ندنسامفا لرل رفمو لاط هلو وأ یالومو یدیس یهلا رولوا جاتش يجد 1
yer = = : ج 



 ر

 یو
 ناطلس الثم زرولوا كاله یوق بودا تباصا الب هراددلوا راس ا تخرلقن

 یدادغب یدلا دو بودا لقن ندمز راوخ دحالا هرس سدق دلو ءاهب العلا

 هرکصندقدنلوا لتق قح رغب و هتخادنا هبهلجد بآ هلیساوغا لدسفم مقر
 ااا هش رزوا هاشم # رم ها دنع نم نکا تسرپ شنا ناخ کنج

 یجرکت بودا تراسخ نکلمو لتق لب اوت نسودنک و تراف نتخحنو جات هلغلوا

 || نیتسا نلیصفت رایداوا مت فدهو رش هنعطمدآ مدا ز .ندكين زوب هزک ثرد
 ۰ أا هخدلوا هدنصا يوق ایلواو اینا هکمادامیدعا ن وسا رظن هک زاوت بتک

 3 اله هنتمرح یسایلواو انا یاعتو هناصس قح هساوا جد یساباطخ كموق
 ۱ هللا لوسر لاق ردشیم یانعموب یسدق ثتدح کتنا تارح یراد لواو راد

 ثلعج یدبع یلع ابلاغ یپ لاغتشالا ناک اذا ) یلاعت هللا لاق اسو هيلع هللا لص
 اذا اوهسیال هس و یس اعق ناخ ا تعفر هتفشعو نقشع یرکذ یف هتذلو همه
 تدرا نا نذلا كموا اةح لادالا كلوا ءیدنالامالک ے .عمالک سائلا یهس

 | 4 نر ( ےھنع هتفربض# هک مهار < د ایاذس ءوا هب ومع صرالا لهال

 هسردناک * راد لوا رسیلوب قنور تشزور # رارق ها قشعرس هدر یف

 | كس رسا قح تجر ٭* رارق ردخ زود هرالنا تام ¥ رامتحا ییایلوا

 ه هروصوانطاب وار هاط ی دمانب ملام هاشداب سد ۴# راهن ز هفایرک اهنایاوا #رىسي یا

 یا م مولا یومتنا ) بودازابن هب یل ا بیبط هلغلوا فة اوو فراعیتعمو
 تحوعر و 3 یدیس لزایقصاو ایلاو * یدنس كموق نس لد مس فاش ما

 هوکل« تاهلاع تاجوا جرادمندتعبط لفسا تاکردیبلاطره مهمداخ موقلادیس
 یا وزرا نس هک هنسک لوش نکا هلب و سپ نسروء أم هلتمدخ كا رعت

 رد دک اله ٌهطروتأودیب لوا قی وقت ( یهش منل لک یدردق)
 ندوادعو صبو و یمن و عراف ند هدر "هرول زم ذفص رک | رد هل و اتفحب

 بلاط یبا ناییع لاق رد هیقاعلا لجال هب وتکم یاب نالوا هدیهتش هسزلوا یرب
 قمل اند یوهن اع تناو ٭ لصاح بنذلاو ماالاو رهدلایضم ) ههجوهللامرک

 عرضت عاونا هلبا لاق ناسلهاکو لاح نابز هاک هب یهلا بیبط هاشداب سد *لفاف

 | هکنوچ # مرکناوخ سلاح نا تشذک نوج # + یونثم # بودا لاهتناو

 * مر>ردنادر وتفرکب وا تسد # % یوم 7 یدک مرک ناوخوسلح لوا

 یدتلبا دنا یرحو یدنوط نلا كتیملا بعبط هاشدا

 هک دن اروا لاحات راع سر اربدبط نآ هاتشداپ ندر #

 ( هاشداب )

 e FIFA ۱ ا واوا ی و e ی ی ی
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 كنس هکرامشیپ یانو رکش رازه دصو رازه یهلا بربط یا یعب رولیروتک |
 هدقشع *هتوب لاثم صااخرز یرشناویح سمو تنشب ساخ كرا مسک ارطن

 هلا لالخ اوذ "هبذحرون هعش) ی هر دکم هفض هو لاصخ كىن هلا لیدبت هتیکلمو لاق

 بلق یعسو نکل و یناسالو ی را ینعسوام ) بودا لاج یالح ترم
 مت یاطعاو های ةينس فاطلا كدردتا هدهاشم ی رس ( نم ولا یدىع

 رو وتر نالبروب اطعو سَ هکروللوا انغو عرضت ندزک هیاهذالام هیلع

 مرج طرش عوقو هجرك هیسلوا لفاو باغ نداضماا بحر بلق ادخ تب
 یتعلط كارب زس باتفآرون هلغلوا صراع هن سثب دوبقو بح ضعي رکمردقوب

 كشالب هسر ولوا شرح هللا فوسک نویلوا زا هثعش هبلق هسدقم یضارا

 رد ررقم قلوا كنتو ردكم بلق عیسو یاضف بولوا یناهک ان ءاضق بیرالو

 3 هام نآ تسقاشع تسد ردناهن هرس سدق راطع تاذ رهوحزا 9

 دوخ هامزا نی ## دشا هار ولس ردناک یسک ماکو هاک دنا یعار خ رک
 ۶# ناجو لد رد هر تفا رد نیش # ناحولد ردنادند هامناک یسک + دشاب ءاکا
 خرزا رادرب وح # لد هدرک منا سس هک انهک # لد هدر زا وشم ببات یا
 نوح دشک دوخ رد دنک ۴# د واح رولوا ار تارد رح هک + ديش روح هدرب نه

 * راذکم تسدزا ناج دیشروخالد * اد وه اروا اهرارسا دنک # اب رد هرطق

 تیادهو قیقوت ندلاعلو هنا قح یدعا ۴# راد رظنوا ر یوس مدامد

 یلاخ نارب ند لګ باتفآ رو هکزردبا اجر تیاثعو تمه ندادهرب تانجو
 ینتفره انطاب رک او ارهاظ رکا یرلف یش دوجو كنادخ نادر ار ز مهیلوا

 مالسااےھیلع ماظع ءابننا کت ردققح الب لوز هموق لوا هسرولوا بنا ندرب

 لوزن نیحو نا لازنا الب هموق لوا یلاعتو "هناصسیقح هلوا هدنګا یوق هکعادام

 ملت هليا ترجمه بولک لیناربج ت رضحو بودا یو هتساینا ل واندالب
 كرابت قح هدعد تودنا ج ورح الاح دوخاب و العفا ندنحا یو هلکع اتلاسر

 لاله ی رفاکو ن رکثم نودا ىلج هلا رهقو لالح تفص هم وق لوا یاعتو

 هو مه دعم هللاناک امو س تناو هب دمی هللاناک امو ) ییاعت لاقاک ردشعا

 لیارسا ىب ءایدناک تما ءااع یو * ءابنالا ةئرو ءالعلا یدعا ( نو رفغتسا

 یزهفب رش ثیداحا ( یروتنم ءایلوالاو یروننم ءاینالاو هللارون نمانا دو
 نم مهیلع یطصم تقیفح ناتفآ جرو ابا *هثروو الع هدنفیفح هجو

 ندراد ینتقره تولوا رطاخ هدير هلغلوا ایفصا یایلوا فوالاهلاتاولص
 ۲ تر



 کس
 یا هک تیک ۸ ES شاپ هچره یریکتسد هک ی ونثم ۶ ہک یلاعت

 بلاط ندکح رکو قداص كلاس یا نس یسردان رفو یریکتسد كنا رد هدقسلا

 یفاصوا تالماک دش رح هدف رش تابا وانس الا هرس هنر ا سدق ات الو« نرضح

 هرلثلوا یکارداو ےھد قوجوزآ بودا حاضتا هلا CAE 6 نس هيلع

 دش ر رکا قداص بلاط یا نعد ردرلشم رو نایص راهلا طسو یف سعس اک

 عرضت یکیدلبا هدنناق اله نیح هر یهآا بببط هاشداب كس رتسا ناشن ندلماک
 جرفلا حاتفم ریصلایانعم لماک دش م هک لیقهظحالم نولوا دنمهصح ندنزابنو

 بولوا لاکشا عج لالح لاقو لیفیب یلاکاب لاج هلغلواحر> عفدو ق>روو
 هلباز یوسام تارودک ندبلق تآ رم ندیا لامور هناىک اخ ها بلق صواخ
 ناکو كش اسآرو الصا هدقدلوا | ارعمو ارم ندتعسط لر تمه یاب نیغلوا

 یوترب یرون كن ا هیايشا هلج نالوا زوک رح .دبلق ىلج و قخرک | بویلاق

 هنت :زوک ناهج زسنآوبواو اهلا ی وتر لرون لوا یتایح كيلاط نازادعب وناججرت

 ییتحاب ابح ره ) یونثم ۴# هکر رروب بور و ربخ یخدندانعم لوا هلغلوا كنت
 بحرو رواک ید ندیأب ییشب و یګ درد ردیگ" ردصم اح ر ) یضل صا

 هکر دوالثم ةباحر هلبا ارحف بحرو رواک باحر یعنرد هنسانعم تعس هللا ار ےض
 بح صو هنسانعم عیسو یاج رواک بیحر یتع كب هباحرو رد هنسانعم عساو
 هلآ تعسو هدقدلوا یی" ردصءو هنسانعم عیسو یاح رولوا جد ناکم مسا

 احر لصاطا رولوا كعد نوسلوا تعسو اكس هسلند ك ابرو كل

 كعد ابح ره انابنا تبتآ مالک ریدقت ردقلطم لوعفم هل راءتعا قلوا فوصوم
 یصا مو ردهنسانعم رانو هدب رک بولوا لوحق»مسا ندنیاب لاعتفا یتو رولوا

 یه لصاح رد هن تائ هددت سد تولوا لوععم مسا ند رو نم باب جد

 ( كنرنخاناو ) بجو هرب لعاک دش رم یا كدلک هلا حارشناو افصو هلاتعسو
 ہد دنس تللاح نس یراتحو دک كنيلاعتو هراس قح نس دابعلا نیب

 دیاس نسناهنممکرب هتسارب هلا لاسفا نسا و هتساراهلا قح ناقصو قالخاو

 (اضنلا قاضاضقل اب بغت نا) + یوثم 9۴ نوسلوارود ندرع روا كنداعس

 كنتو قیض خارف تشدو عیسو یاضفو یدلک اضق كسرولوا بیاغ نس رک ا

 اذا لصاو مزج مدع هط رش عوقو نا لصا نکل ردنوحما لابقتسا طرش

 ( رولبروتک )

 | اذاو ناو ردنوحما عوقو ققح یداربا هلا یضام هغیص كطرش ءازج یدلوا



  میهلا بطو یدحآ نلا هلق ایتشاو دو ع اونا ءاشداپ هدناق الم نیح * تفرک /ا

 نودبا هصف اصمو هقن اعم هقن رطلا باد آ ےس ارم ىلع یعب یدنوط هن راک |[ "
 سفنو نامز ثوغ لوا # تفرک شناحو لدردنا قشع وعه 4 یوئثم

 رارق هدشلدو ناح ییخو قشع نعل یدن وط هدنناحو لد یک قشع ی حر

 #تفرک ندیسو شاٹ و تسد  یونثم # یدنوطناهنب هدنرمسبودیا

 یدلیاسوب ن ربتمردههبحو كرابم تسد ثعغشم مدیسعو قذاح بببط لوا
 تبح نعد یدلرنو یسمزال یاذعم هدلمو نکل رد هنس انعم یدن وط تفرک |

 + یوذثم 9۴ یدلبا ملت هنفرصت تسد كرب لوا نتدارا دیج هلبا هصااخ
 ۱ رکا نعد یا كنا لاوس نده ارو ماقمو # تفرک ندیسرب هارو ماةمزو ۱ ۱

 یدلبا ل اوس ندنسب ونعمو یر وص قد رط هللا لاق ناسل رکاو لاح ناز |
 كرهدبا زابنو لاوس هجن عي ۶# ردصبات شدیشک یمناسرپ سرپ ٭ یونثم ل |

 دفن رط رب لوا نر اشخا ودنک هاش دار عل یدکح هر دصان یب یهلا تلبط

۳ 

 ب وبلا نیش ردص یربب مکح هدنباق "هناخ بوقیج ند ارا هلکعتا یلک ماست
 مدلوب یھلا :زیکرب هلباربص هرخالاب ¥ ربصاب رخآ اب یک تفک ٭ یونثم #

 هدلدیایسا دخ تګ بودا یوسام حرط ندننلق هکنوح هاشداب نعل یدد

 یلاعت هللادمح بولو هدنبلق ی دوصقم هاشداب هدکد نا رارق هدن ر دص ودنک

 دکن وچ یدید مدلوا لصاو هلدب یب جک بولوا یارخ تبقاع ہدنت اکرپ مربص
 ( كردص تالح رشد ار بحومرب هدقدل وا یتاعحرظن ههاشداب ندیهلا بابطا |

 هک یون # نول نکو داو لماک دش و یدلوا ناشخ رد تیادهرون هدنیلق |

 لرم بعرققو یفدكحرحویرون ِكمحیایدید E حرح عفد قحرویا تفک ۱

 یذلوا رونه هلکلاف هدنخرف لاج كتس نکیا اظم بش دننام هرعت لد هکی رس

 كنم وهفم حرفلا ح اتفهریصلا ## ج رفلا ح اتفمربصلا یعم # یونث» #

 | ** لاوسره باوجوت یاملیا < یون ۴ یناود لرالکو ک ولردیا یسانعم

 للا وس ره یر اعص هد وس RAK اش و كت اق الم ل یهلا تبدبط ا

 لحندنس لکشم * لاقو لیق یب دوش لحوئزا لکشم  یوتنم # ردساوج

 مزب #* تساد رد ارام هچره یناجرت ٭ یونثم # هک ارز لاقو لیق یب رولوا
 یز هو هراکفا هلج نالوا هدهرطاخ یعل نیساجر ردراو هک هن ره هد رچلګ

 ناب الاف رک او ال اح رکا ب ودیا فشک نسمدقم ندنما رودص هز اسل مز

 | هلا دمع ردشماق رد لاکشارب قجالوا لحو لاوس هلا لاق هلغمروب
oar tn 
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 . جالع اکا رک رھ تولوا دود مو دورطم ندتجر باب هلبا ییاطیش راد دوب

 لیزارغ لوا # تاب در تآرحز ی زارع رش +¢ یوم $ ررروس ود زلوا

 نع هتفلخو ران نم یتتملخ هنم رخ ای۱ ) نعل یدلوا باب در نيا دود ره

 لباق عجسم یا یدعا یدلوا دود رم هللا راکتساو اا ندهد" نود ( نیط

 هنسکر هکردوب ید رب رولوا هدلیکبا هب یک تجر باب در یلاعت هللاب اذایعلا

 هبذج سکعو ناما رون وترپ و بواوا تاقالم هلءاک شرع هش الو كش الب
 ءاوغا نکیا شلوا دعتسم هلاناعا تقیتح بولوا نازورف هدنلک وک ناجبر
 فاتوم هلا هدیفع داتفو فصتم هلا راکنا تفص ندساسفت ءاعلاو ین اطیش

 نیاچبر ا رون هجو بولوا باب در هلغمالوا هضا.هتسا لباق نكره نیغلوا

 هده دج | هی اک تارو ماعم تیلک الاهحو لیعکردوب ید یسر و نهروک ربا

 تلحر هی اش راد ( تولا هعناذ سش لک ) بجومرب فیرش تاذ نالوا
 هلا هیلاک تناروو تفالخ هبت رم وک هجو ىلع ر دقلایلعلا هللا ناب هدک دشا

  تیلک اه یسودنک نویغا لّزت رادش بحاص عب همللاذفیلخ نالوا زرعم

 ويد مالعا ندر اس ن درج نکیا لکد هدشلازنم تیدرفهنو انف هنو تیلماک هنو
 تعاطاو ورف رس هقح هفیلخ هل فلوا رورغم هنننطیش طب دوخاب و هنیع اب

 | ودنک وند مدلوا میش نب هللا توخو رابکتساو تینانا و باع بويا دایفنا و
 | ندنجر ید رادنن بحاص نیلبا راتفرک هیالب و هلا لایخو نط یی ودنک
 مه (یونثم) زالو حالف یدبا هلغل وا لضم مهو لاص مه تواوا رود

 شدوبنو درکیمءآ * نیکب نیدو نطصم ودعدش ٭ نیدز مه دمآرب یخاسنز

 |( ت ) ماع هدد رو یا س # دور ارم عب دمآ رد نوح ## دوس ها

 | هج 2و # دوشم ناهن تسدوصعم هعاو # دوشم ناوارف و تسزارد نا

 ٠ حور ندن را هیط حاوراو هيلع رارسا كر ات سالا هرس سدق انالوم ترضح

 سصالا سفنق هکردشلروب ناسحاو تبانع هیسدق ناضیف ردقلوا هقاتشم
 . القتسم هسللف هدیشک هرب رع كلس يهاک بدا لر تارضمو بدا تباعر عفاتم
 | لوا بوتلوا افتکآ هنا رادتم و هلکعا اضتقا قاق ندوصقم بولوا باکرب
 یدنلوا عورش هنس هراکح ندوابند هاشداپ

 ۱ ¢ وا تاق الع ید ود هداد تراشي شباوخرد هک یبهلا بلیط ناب هاشداب ناو رلم دل

 | كنيهاآ بنبط لوا هدنسان ور هک ردنا ناپ یتافالمهبیهلآ ببط لوا كهاشداب |
 اب راشک و داشکب یتسد ¥ یوم یدیاراشهر و تراشد و هدرم ی او الم

۱ 
 ( تفرک )
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 ناتفآ صرق هللا تیصب رصد هردکم هضم هام حرج ۵سال وا عقاو هدنر زوا .
 نیفمالوا ناشخرد هبلق ةسدقم *یطارا نصح ناتفآ هعشا هلغلوا لیاح هتقیفح

 تارو دک كروب نم صخهکلب و بوتلوازیعت یونعم فوسک هرو نم تااح

 هسراو هتف قوذ باب را افصم ندشغو لغو الح ی ولقیانا رح هلبا هروک ذم

 صاقتنا ,دنسالجنا لاک كتقيقح سم بولوا لاح یخ هرانا ردکمو مظ.لوا
 ید برع صار هدفوسک اا زرد راهتعا فوسک ید کو هلکع | هدهاشم

 یادت قح نکن شاوا لصاو هنلاع لکوکو لخاد هقحقب رط هنسیکرپ هکر دراو
 رودص بوشود هداطا "راد هنسیک لوا هیلبا ظفح یندابع میجج هلالج لج
 بودیارتس ینااح ارققلانیب و هسید راک مزال هنس ردقح هنس هثبخ لاعا ندیا

 هلا لالص و و لاحو لاط هلو موب هوا هدندافتعا ردلکد کا هسک ندور

 دادعساو هجو هتعلطم بناح تالماکربب هنن هلغاروق هن رب مداک | مدلب ییودنک
 تلط ندنهجوت كدساف لوا هس هتوسان نامسآ تالماک ربب هدنیح لوا هسلبا

 لالتخا ید هیاتف باب را نیلبا دانا لاک هلا رب و تولوا لصاح ترودکو
 دع لوا یاعتو هناشس قح ردشلوا لص ندنهحوت كيک ت بولک

 هنر ودنکب ولک هفاصنا مر لوا هکمادام نکل ردبا فشک هنصاما ص2 |

 ارج ا مکح هش رزوا هیلوا نامرد بلاط نوحا ضم *هلازاو هيا فازنعا

 بودا زانو عرض هن یلاعتو هزاهس قح هکلب رزحروا هنزوب بیع بویماوا
 رک ا ررولوا فصتم هلا یفص نویملا راتس ود نسرولس نس یکشیا یهلا

 نامزلیا هسردبا رافغتساو ه وت ندنلاعا هلقح فطل بولک هفاصنا اظ لوا
 كمر ونک هنا یرلنشود هتلالض ندلو یدعا رر دنا دیقت هسدا هن یجالع

 كلب رد هدلاح هنو هدل زم هن تالاسر رهو كمردشرا هرم یرلنلوا هدلو و |

 تالو روت كمروک یهاک نتعیعح لئایشا هلج نولیف هدهاشم ہلا تنالو رونو

 ردلکد رداخ یسا رمع الاو رداعلخ نالوا عاق هد رهظم هر دا هعلطم هما

 هدعب تودنا ناب یتوسک هحور هللاسدق انالوم ترضح قداص قشاع یا

 رک | ناقشام یا نابلاطیا هکر رروبب زاب و فشک زار ب رب هراقداص بلاط
 نویلاق رتسم یر ره نکل بولوا بداء كرت ثعاب هفوسک رکاو فوسخ "
 تااحرب ہک ولس تاب را یلاعت هل اذابع اما راردبا حورخ هروت ندشلط هل رطررپ |

 قکسام هيلع سلبا هلغلوا تلبح اكا ہرول ص تااح هک رولوا ضراع ید

 یک ینددلوا درو درط ندتجر ناب ويعا ہد” همالسلا هیلع مآ ترضح

) 

۱ 

۱ 



 لاتو هب رت هلا تال زتو فرت هد هدهاح "بن وب و تاناحههاو التا عاونا تالاس
 قسه یکلاس قح تانذج راونا نالب روب اطعوشخت ندرعب رظذ هاک هلغلوا
 رذعه یلزاش مدو دلی هدیشک هنراوخ ودنکو هدول ر هلا نمک ندنموهوم

 سمیه ههه حو دت ج د

£ 

 هسبتررع سد رواوا وعو قع هدیفیقح باتف آ عاعسش بویمروکرثا ندندوختو
 هلا یسلک عسو یورح راشخاودنک كلاس هرکصندک د ردتنا هدهاشمیهرول سه

 | ناجم هعوج ید لباق كلاس نولکح دز رک كح وند ردنا تاستک اهل
 ندرو یکىدلطا سابتفا هدقدلوا قرتعم هجرد مقر نعاس بص دش رح

 | څر هلا تراچ بولب ر و تایل راونا "هیامرمس هتتیلباق تسد دادعتسا ردقرب
 یچس ته رط یاضتعمو تمل سس تخوهر تودا ترشا هنلیص ممذظع

 | هلغلوا لماک ردب و هدیسر هیانف لاک بتر هللا هدهاشمو ششوک و هدهاجتو
 | ردیابذج هن رق ودنک رارکت هلیج ردتینا ندلجا ینیدلوا قیال هرم تمدختا
 ۱ سر هنعضومریغ یهنامرس نالد رب و هکلاس هک هل وشاما رولوا هدقلق وباعاد

 ضراوعو ثعاوب ضعب هر رشلابسح ویا نساسحم بسک هلا قارساو

 مرج هلبادویقو بج دصا نددش وكت تا وغتو هبنوک تافلهنو یوسام ترثکو
 | لخاد هند كشناسفن *لوایحو تب رش ضرا * یطورح لط كلاستدارا هام

 | اطظم لبج یارو قشع باتف او یشوپ ور ةلدوهعم *ییجت نک وت بش هلغلوا
 1 تارودک هلبایسلصا تاید قو کردو كنژرب هام نیز تولوا تح هدانا

 هدها ترم یی هلتح تلاحوت لارداو هق بن کلاس سا بولاق رول ی هدهن است

 | بلاسط هبهلازاو عفر ندنیلق رهظ قلقث راب و تلط لج و تزنک رزو هدکد لاا

 | یوم فوسکو رردنارببعت فوسخ نادحو قوذ باب را هب هرول نع تالزمت |
 | ضحي ندنورد دوخا و لاعفا صعب ندحراخاب هکنلاس یالع تآرع هکر دلوا |

 یتلتح ضعت نکنا شلوا لاح لان هثسکش حور نایشآ سدق خ مع هللا لاعقنا |

 تدحو هللاقودلهاو تبع با اف باب را بورپ ونالوج هاتم ع رمو نامزد |

 | لوالاقاکهلکا حورخ ندت شب تاو ریهطتو كاپ یک “و یراشاب واناق |

 | بوئلوا هب ی هرزوا بولساوب هج راو ناف ءاتف هبت رع بواوا رم ردب و یی |

 رل مرچ موخوم

 ناا ندنز وک هدک دتا تمه هنعحر صا نطو هلا تنکیو راعتفا عاوناو

 تأرج هلاک مالعا تولوا جالع بلاطو بويعا ماس هدد و بسط ندد

 قسه ظ> نیلا رذکه رس .تمس ندشس هر ونعم دقدح کت رصد دند هلکهاع |

 كطخ لوا ید یقح .دیشروخ مرج بو ارغوا هن ززوآیربونص



و هل وا مام هدلس زول هک رسا و حرر مع |
 یساطس و هقیط ؟مرود ید كلام و 

 ندهنس كيشقلا زوبچوا نالوا ندنرللاس ابد وب یس كنا. لوا امت هد كب ا |

 ناک مولف هيلا حورلاو هك الملا جرعت ) ىلاعت هلا لاقاک روشلوا رعت هيهلا نيف |

 تیدحاو ماعو لوعع تلف "هرودو ( الیج اریص ریصاو هئسفلا نيج هرادعم

 ۲ یاندا هع.ط الف "رود و ا رود هددحشآ ر نوک رب امت رفت كالفالا كل هرود :

 هقداصدبعی دعا اھ: الاس دصدو شزور كي هک ادب تسنوک اهجنآتسم |

 :هیلبا ع وجر تیناالب هدوجوا | بجاو ترضج بول نیغلق وب .دلاحعیج هکردءزال |

 هک هیلوا هرغید هنتننار ون اما هل وا روشها یدجشرو تقیح سکس تعلطیر دص,

 ناو نوا طاح تلطو روت هد هرول e تنلاحو ق و رذکم ی" للیفس هجو

 ° و

 رونلوا رل هس ول ر نیس هس نالوا قلعتم هراه> ول سد رولوا نرابمع

 تالف "رود اما ( نودعت اع ذنس فلاک كي ر دنع اموت ناو ) یلاعت هللا لاق اک

 دن رألا تس كلاعو بودا رود هدلس كب ىللا رخ او حزر اع ءالع هعط

 هیدمرس نینس هنب رلاس كلاعوب بودیا رود هدلب كيب شعلا زویجوا توربجو
 راوداو تعاسو زورو ءامو لاس بوشب ربا هماود یدادتما كن و روئلوا رعت

 ةة ط:ء ىلع تانیوت مار اودورولوا لک * دنا ها تیلک ماودلا یلع دباو لزاوراوک او

 تاسحرد دشا یالرط۔ا طفل ( یونشم ) رارداتالر تولوا قیطتم دخ ولا تال

 انف # تس رب رر لف نیک رک هنصات ۴# ناف اوچ اد ردق
 بورپ و ربخندرارساوب هدزار نشلک یسشدو ج شو 3 تسدن هرذ شباتف ازا
 ملاع رک یوک رباب # یدیننش یظخانیمه لاعزا وت ٭ زار نشلک ۴ هکرارروب
 اردک # قید تسوحنرخا دار هح دا یعمزان تروصزیسلاد هج 36 ىدىدەح

 عیسو یاضف ( اهد ر رو: ضرالاتقرشاو ) بج ومر بودناتکر حهرزوایلق

 فوسک هرکص ندکدتا قلخاتسک هسر ولوا ید ناق: نالوا ضمن وآ

 فوسخ ههساوق (نددعلا ) تیفح بغارو تق رط بلاطیا سد ردررقم
 هیادهلاو قوا هلو هناشعلاو زصعلا هللا و هدا ع ورش هب یوتعم نوت

 نالوا نک رح هدنبلق رب ودت كف هلذمالوا عفت رع هلامکب تعیبط کو تب ربا
 روت نیا قارشا نده دجا تعیعح علطم تووا راسعا نقصا دارا هام

 نشود لباقم هتیاسفنبناچو ینارون یسیولعهجو نشود لباقم هدم باتفآ
 س

 ماتم سس —
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 ودنک هد هروب نه هو لوا راد ندنلفغ باوخ ردپ دید رون یا یدعا |
 بک لق ظن الم نغیدلوا رع ىە اید بودا عج یکلععو لیکرادعم

 تنطاسو یرواخو کاله یارب بوی« هشلوا یرادسغم یب یک كنوب هکر دیلکد
 راناق رولیسک رلشاب رولیجآ رل رواکج رارکسع نوجا لدرخ *هنادرب یرورسو
 9 ادیب هنعارو هجو رواد و نوا نوح؛ قا اش هر یخاتسک عاوئاو رولیک و د

 هاج ی شک |هدهاشم مو تردفوب هات ردوءا وا رولیق تا ول ر یاوعد

 os نره دیصانو تب دوص

 شءدوجو##ندمهآرازراکلممناعفا هک الفا راقیچ ٭ هررح 9۴ رولوابایدر سالبا
 | زک رب نیسهرالفود یب بوروص وید دلو الد# ندنهاک ېب راب هب وت مهاک
 لیق هب وت تيا عوجر # ندمهآ نوک ره هلک یدبشود دوا هردص یاّضف
 باج # ندمهاک راب هب وت ےھاک شءدوجو ۶ ندکهاک رک کاسکو یا

 عفر زا نر کوک لف لوا ردیک ٭ كالئس اکس دطبف رب وش هعح لکوک رولوا

 شعدوجو »۴# كلر رولوا ن کره هجا هلکلیکنا قىغا ی # تلیکیا و هژ وا

 3۶ هبارالد نسح گلیم كاکوک دیک و لند 5 راب هب و ے هک

TTیاشم ول مکنداعسو نع یهز # هنارآ ۳1 ضەرک نوبت  

 کره ےکیمرولوا سايق ۴ ندبهاک رانه وت ےھاک شع دوج و # هرارآ لد

 صالخ # هوا هابت رخ آیا نیامروانکرت یدوجو # هلوا هاک هرزوا دوحو "
 یر اب هب وت مهاک شعدوجو # هل وا هاشداپ لوا رکم ند دن یزپ ندا
 قوش لالز #* یراب قاب هفتشع كدوجو یراب كسا رتسا رک | ٭ ندمهاک
 # e مو بلاغ هن دیع یلاصو #٭ یراب رالیف یراب اکس ندننآ

 قید باب را قداص قوشاع یا ما 3۶ ندمه اک را هب و م هک شسءدوخ و

 هک هلوا مولعم ليف شود كشوه شوک ردرلشع | قی ر ونعم تالف تکرح

 بتا مع هیلبا تکرحهرزوا ین اسنا لد زکر قلط دوجو تلف طع یوم

 یضرعو یرهز وجو یلئسو یولع تانیعت ضیضح طاقترا هدیذاح ناوکا
 لالاهتسیا ز رک ۳ برقا یسغتق ره نواک هرومظ هب زاوتمنابعا ر اود و

 رغصا ندمر اس رب اود هرو نم هر ادو سصخا یرود تدمو رصقا یسدقاس#
 ع رک لوق یاورب هلوا مات هدهدح او هظل یتاسناسفن *هرود مک سد رولوا

 ( نینامز هل قب لار شر ) بوتلوا ربت یاش مو اکا ( ناشی وه مو لک )

 نوچو رولوا عقاو هد لقا ند دحاو نامز ېک یضرع ّوقم "رود هغو
erases eseh SERR Knits î eR a 

 ( "درود )

۰ 

 ت

 نو



 یدایح هللا شرع بلف كهنع ê هجج ررون هدصوصف نا ۱۳ 3

 هکر زر ویب ناقباو دوهش باما نالوا هدرا لواو یناغرف نیدلا دعسو اونو

لن نصنع كالفا راسو بویلوا ماشااو قرخ لباق یسرک تالفو هات
 ردر

 یراب لوق هجر دهن ول نس هل دنع ملا ردراو یرادادعتسا هماتلاو قرح

 راشعا لاّوس وند روناوا قیفوت هلهجو هن ردشلوا دراو ( تقشنا ءاعسلااذا)
 مالک هنع هللایطر یی رع نب دلایح مش هع رک تیاو هکرلشمرب و تاز

 | كنەرايس هعبس كالفا هززوا یتیدلوا رک ذلا قباس ییامسرلنا اریز ردلکد یا |
 جو رد شل روب ) تاوع* حب ہوم ( ید هد هع رک تباو را قالطا هزرمع

 ند هرابتش بک اوک و تعلخ هدنتف هرس سدق یرع ن دلا

 هدنغیدلوا مدقم هن رزوا ناوام" سصابنع تقلخ نب بفم راک او ی

 ییاشموب یا كن هینآرف تانآو رد راشقبا تقفاوم هنب راترضح ریک | میش
 هل نولعج و نیمو ضرالا قلخ یذلاب نورفکتل مکسا ) یلاعت هلوفک ر دقطان
 اهتاوقا ردقو اهيف كرابو اهقوف نم یساورامبف لعحو نیلاعلا بر كلذ ادادنا
 ابا ضراللو اهل لاةف ناخد یهو ءامسلا ىلا یوتسامت نیلناسلا ءاوس ماناتعب رای
 نیمزو ( ب الا نیمو ین ناوم عبس نهیضقف نیعیاط اتتا اا اهرکوا اموط

 ناععاو هدهنشراهحو هبنش هسراتلوا هدنیمزو بوئاوا قلخ هدهبنشودو هبنشکب
 سفت یدحاواما راش! تباور وند یدنلوا قلخ هد هنذاو هبنشعب اهیفامو
 جد ردك ر هست و شالا لفن ندلتاةم نغیداوا مدعم هنیمز ناما قلخ هدطیسب

 ءیسلا ما ) نلاعت لاق ردراشا لاقتنا ندهع رک تیوب راناو ردقفاوم هبیدحاو
 كلذ دعب ضرالاو اهص ج رخاو ابهلیل شطغاو اهبوسف اهکع» عفر اهاش
 یصووا ین # الا هلعب مل معلا اذهو < تیب ۴# ههجو هللا مرکی لع لاق ( اهیحد

  PEهکر روب بوذا هجرتو ح سش ل رش تدب ول ني رم ۱

 ٭ سايق یورزا مکحدنک ها * سایقو تسلایخو مهوزا ه[ع نیا ٭ یظن #

 جک یا %3 سايس ۳ اردقو ا ۱۶ تسر دف لام ناععح مع نا

 چوت هر اد رک رمهدنزکی كف رمز یور قداص

 ودتسعلو ۱ ضرف یرا دوم E دنا دو هلدر = بح ۲۷ ایم اید كمبو 4 صو

 0 سا کز ی تک ی کس اه تست نت
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 و خب مصر ی تور یر رف تمم د فمع دن ور ود کیو و هوست ت رد دو ی هوم مص د

 كالا عیجو رلشعد ردلکد هرک مامن یر ره بولوا کۆ یسکناام هلا ضراو

 هطیحم فیع> لیمار ز رد رالی هلو فیفخ هئو ردرللکد راصاا ناج بولوا یقاعش

 توهشو لوذوغو رد بطرهنو سبا هنو راحهنو دراب هنو ردهزک مع لیقث لیمو

 ردم دو ردمطعا کال رلبا تکرح جور لاو یالخرب هن رعم ندقشم

 | نالوا ادعام ندرانو راندا تکرح هقرشم ندب رغمو ردلیامو رهز وجو
 یسالفس ةعطقو هب رغم ندقرشم یسایلع هعطقو رد راطیح یضرا هکر دک الا

 ةسچرب وادت ندبارود نم ع كولو ردرف ر ودن ندیات کر ح هقرشم ندير هم

 مطعا تالف سفثو ردا رودر هد حک ر رو نوکر اس رعت مظعا الو رد هرم

 هحاوف سویلطب تاو تالفو ردهدنفوج كلا كالفا هلجو ردك الفا عيج رجم

 هدننف شرع ندلا ی حس وردنا رود هد هنس یکاو لس كب ى شل ییرکب هدف

 : ردا رود هددنس زو وا لحخزو ردارود دلت ید شّلا زو كب حوا یک

 ردیا رود هدیآ قګ یکیاو لرب خم. رهو ردیا رود هدلب یکیا نوا یرتشمو
 هدمول تلو ید یرکت هامو ردیارود هدلبرب اب رفتد راطعو هرهزو ناتق "و

 قکرح e هدنباک مان هلقع هرسسدق ورک ندلا ی من شو ردارود

 تايه بانراو ام اهح ی الفا دادعاو رلشمروس 2. رصل ولد رد4ب ر ءم ندقشم

 نوعا هب رح بک اوک عاضواو تاک رح هک ردوب یراداسح ندرصح هعسل

 علطهزپاکاو هلوا ید یرمغ ندنول هکر دزناج سپ زمکچ جاشحا هنب رغ ندنوب
 ندناروک ذموآ هدناک مان دو ردقوب بیا هننردق كالا و هناهننح لهیلوا

 ی را روهشم روهطا نیب و راربد رد روک ذم د یژرج كلف هجا یر غ
 اهم نیز ۶# شفت رايس هداسو دئلب فقس نا تساح تا و یو

 ۱ ردلع فا رشو فیطلرب .ت تی اه هلا و # تسدن eR ردنا سک ج

 هدنروضح یرثا رع مایخ نیر هکرارروب هدرک ر سفت یژار نیدلارْق ماما
 ۱ لاوس ولد سر دنا تعارف هکر دیو هود ضد یدراردا تءارق یطسح

 | نیر سفت كنس ەم رک ةبآ (اهانیفن فیکم هقوف ءاعسلا یا اورظن لوا ) هدنرلکدخا

 | تلفو شرع هسلطا تالف هعرشتم روهجو ریدر و باوج ود زرد تعارق
  شرعو ردطیحم ییهعسن الفا یسرک یی رع نیدلایحم حجو راربد یسرک هتباو

( E ) 

 بلوا kê یرب یر و ی رو هبضزا 7 فا :ک E ۵ رک رازو

 ا یسوط ندلا رمصا و ۳ ناو ردا رودرپ هدلس كم قلا زوتوا هلا یس لار 1 م

 سس



 هلرظان هکر اب ره هدنداقج | ماکنه كرف 4 ا کک وا نا و نیس
 س مرچ بولار توا هر مرچ ےک رویم طا لدا روش آر تم“ ندنسدقدح |

 هاتف | صرق هلا رطان سصب هام مرج هسلوا عقاو هدن رزوا 2 لوا خد |
 صالا سفن ی اما راردنا روصد ایس تاتفآ EU : تولوا لباح ۱

 فوت و راردنا رسد یوس ۲ کوب و ر هدکر مرج با ترا تفآ نو ره تا ۱

ESتاج هل هه ید الح او فوك بواواعقاو او توت  

E 1 ۱مقاو هدضرالا تک 3 اوا  E 

 لل ۰
 لام کالو ۱
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  ۱کب نالوا اا هدرا د صر كن رخ اتو ردرایس تساغد هات بک !وکو

 ال رواوا كاف شب یرکب هجر دقتوب كالفا ع وج سپ نوسلیا هعلاطم نیاک ۱
 تالو رحواو رد:رک ص ح راخو و هک ردیاتف ۱ تو یسکیا هرزوا ییندالوا ناب

 یر, و لئم یر هکر ولوا كل یک 1 نوا کرد کالخزو یزبشهو مگ و هرهر ید

 ددع ج وا یرکب هلجوت سپ ردیلک تلف یو ور ودن یر, و لء 9 لام
 ردمظعا الو یعسب رکن دو تیاوت كلو یس درد یرکد بولوا ۱

 هرهز یجندرد س- یه ےب مو ییتتلا یزتشمو هدا“ یج دب لخز بکو کو
 هند راز "رک ید لوا هم پولوا هذام یکلوا رو کیا دراطع یخ وا

 چک دام ۷

 رطان عصو# ۸

 افا كلف ۲

 | یربو لثم یرب ہک ردک رک ید كف د شا و رد ر ودت یر و لماح یرب و ريدم ۱

۱ 

۹ 
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 ۱ یسلعس فصل نالوا هرظان بناحو ییارول و هدعاع>ا نح یسا ولع

 ههر ول نم تلاح بواوا فتح هام عاعش هدعاتجا نیح هلا شع سد ردسالط

 ۱ فتح هاو فرح هج رد یا نوا ندعاعجا هام کنش و رار د قا

 هه دلوا رترود نداتفآ توس روک یتارو هدل رله لک یرادعم لوا ندنسصم

 تلاحو رولوا نانان یسیضم فصل هدک دشرباهلابهتسا قح رولوادا مرغ رون

 هک هراد فصن هشدرا هعیرت هام نوج هک رولوا رهاظ هلهح و وب هد هرون

 زولوا هام فتصم بوش روک یک مقسم طخ ردهدننایم یادو ر غو ینارون |

 ینا عب رتهام ۱

 هک لامقتسارد هام ؟

 لس وک ردب

 راربد یطورخم هلغلوا مدنلکش هالک هایس الثم م ضرا مرج "هیاس فوسخ بیس
 هدشتاذاحم لر و رم لظ هنمرح كياتفآ تا یرلک دید هرن بش کرد لظرت

 تر كنودنک هام هسلوا لخاد هندح كنيطورح لط لوارق مرج سپ رولوا
 لان هش رزوا رج كهامو رارد فوسخ اکو بوئروک رونی هلبا یسیلصا
 ر اخ ها مکنچفو رولوا توافتم قوس هلا یس> یعوقو كضرا
 نکا ردطو رشم هطورش مثرب بویلوا اعاد قوس+ و رولوا ل۶ هلوا حراخ
 . بناح امماد قوسخ ءادحاو رد شماعلوا رک ذ هلکعا اضتقا لیوطت هدلحتوب

 ۱ ۱ رولوا ندقرش

 فوسخرد هاممرج 4
 یطورح لکش ۵

 ( بس )



 .کیادباللرراطعسب رد هدننخت تالثم یخ دیریدم كدراطع بکو کیک ینیدلوا
 زربد لماح حوا + یاو ردم هلوا حوا بولوا یضیصضح یکاو ج وا

 یس ر ردرپاغ هلبا یش یکیا یخدلوا نکل ردببک هناکراح كالفا ید رق كلفو

 | كجو ریلا ذفطنم ىس هقطتم كلا رد دنن كلا لماح هک تالف لوسش هکر دلوا

 | ءان اکا رارد مدعطسر ہلا لماحو ردلئام ندنعطس كا هکلر ردلکد ,ریعطس

 ید یکلفرب نیعطسلا یزاوتم كرد هکر دلوا ید یس رب رود لیام هکلفوب

 | ىس هعطنمو ردسلاع رک رم یی زک صو رد هدنفوج كلا لبام كلف ردراو

 رار د ره ز وج هنسءاخ كلذ كلرفو رد هدنحطس كجو ربلاةقطن

 آرم دننامو ردندیاشف آ تاذاح قیناروئو ردفشک مرج هام هک هل وا مولعم
 رغصا ندیاتفآ هدمحو ردلکشلا یرک هامو ردا سکع هدهام یوترپ كسم

 هسش كهارو ردهدلوا ناعسآ رفو مراح ناعسآ باتفآ ارب ز ردرورف هد هبت صو |
 فصذ و ردکبرات یرخآ فصو رذلشور ردلباقم هاتفا هک نصت نالواهجاوء |

025۵ 
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 0 7 ضصیضح 4

 یس کا ن گل ردننک سس كلف هرهز و تب یرن-نم و لخز تالو و

 یا دلوا هدننخن كن رک ص جرات ونک یھ ردوا سرا ردراغم

 ۰ رب تافاکا هکر دراو فالف ررب هدننخ كن رک حراخ ید كراتوب

 ۱ بکوک ےکتن ردرزوکح هدرب ودن تلف لوا اش یف صفلاک هروب نع بک اوکو
 دعطنم كيکاوک وب هک ردلوا ځد یس ر و ردرلساغ هد هطةنرب رب ود حطو
 | هدهرطاعتم دطهن ییاهباجوربلا اذوطم رداک د و رنعطصسم E اک

 یس رپ ردرباغم لیا یشیکیا خد لوا الاردیبک هن کر اجلالفا یخددراطع كافو
 جراج یر حو زدامسم وبد ردم تالفردلماخ هدنا تالفهک لوش هکر دلوا

 ےطس کیا ہد هلباقتم ةطقن یکیاور دلک دهدنعطستكاحوربلا ةقطنم ىس هةطنمو زدملاع
 دننګ لر دم لماح هکر دلوا ید یس ر ورد رام هلا ضیض> و جب واهکر دساع هلم

 ( یتیدلوا )



 | لصاوهب هروب نم هینس بتا هلبا تشرط و تعد رش بادآ تاعارع لاصخ
 | تودنا لاوس لت اس رپ ابوک هب یلعالا یس هنلا سدق ان الوع ترضح س رایدلوا
 | روتفرب هن راتين ارون ید كن ادخ ناد رح نالوا هداهن مدق هتیکلم هبت ر اب |

 ۱ كخاتسک را ید رلنا من هرزوآقب رطناوح هز دقم لاوس هدک دندییرواوا عقاو

 | نالبروس ناب ولد (نیب رقلا تاس رار الا تامسح ) دوخاب و ندنفلخاتسک |

 ۱ اتفقا نسدم نهروک ردز اج قلوا صراع روتف ید ا ندل زنان دا هبت سه

 | باتف 1 فوسک ٭ ناتفا قوسک یخاتسک ز دب * ( یوم ) نکیا صح روت
 | هرس س دق انالوم نرضح دعتسم بلاط یا یدلوا ندنغلخاتسک كدا ی ر

 ۱ دا ره:قوسک یرلکدتا راشعا بکا نادحووت قوت نارا موف ی کک
 | ناب هدب ا1 یورو تاتهام یوسخ تانيه یاضتعهر الوا نکل رارروس "

 ءهرایتس بکا وک راسو ردراو یالفا راح كنبرب ره و یتاحالطصا نالوا
 ۱ هل وا ناب یوئعم وک ا قوسخ هدعب تودنا قیقحص الاچا یی دعس

 لا یل هللا ءاشنا

 | یکلف یکیا نیصطسلا یزاونم كسع هکر زبد تاثیه لارا د ڪڪ لوا مولع»
 | تحت مم تالف یب دع كنا رارید لدم تالفاکا هکر دلاع رک لوا م ردراو
 | تالف دنت تالثع تالفو ردسام هنن دع كل هرهز تالف یرعععو ردسام هنن رعفم

 | زکر ج راخ تالفو ردلاع نک مع رهغ نک رہ ج زا زک حو رد رک م جراخ
 . زرد خوا اکا ردسام هنیدح كالذم تالف هرزوا هکرشم هطقن ر ی دع 2

 | ہکردسام هنن رعقم كلم تالف هرزوا هکر شم ةطةلر ید نک حراخ رعقعو
 | كلف یروحو رد, دنعطس تالوا طم در حراج دمت و رد صیض> ۹

  ندب رغم یتکرحو ر دکر هم هنب رژوایو> کال رک مورد روح "یزاوم تالشع
 عطق هنلاز( کص) وهبنا (ح)و هقیفد( طن )ہد ههک رب ونوکرب بواواهقرشم
 رهاظ ہرک یکیا ننهلافلتخ هسناوا زارفاو ادجندلشم نکی عجراخ ےکن او ردنا

 ردندضیضح بناح یظلغو ندجوا باح ب ر كنا هکر دطیح ىس و رووا

 رک مع جراح یک و ل ا یا نانو ا

 سام یعطس یکی | ل رک م حراخ و ردتصم یرک یرجو زوک ی هدست

 سست

 ردب وصد 4 یاد وا رد سمس طس

 سس



e 2 

8 

FEهیلبا كلك اب ی دتلو تسود  FSودش ناب نهر هر هو #  

 هبلتم قداص بلاط ی | لوا رد دصانو یدلوا نادر نهر # تسوا د صان

 ضعي نعل رار دا تراشا هاتعم هن هد هش رش تابا ود االوم ترشح هکلوا
 قداقد زوءهر هج ندقناقحو رارسا هلهاات هکرد قماش كراخاتسکو ایحی

 | ندعشعو هذج یس عا لدو یسو یعوا ز وس هتحان هورکر بودا فشک

 یک ایح ي نر ندا هیس هلاحر ن رودنک هلبا رب وز 7 سابل ندلعم ربح یب

 | راطقا ابو دننام هلیساعدا تخ وحش نوجا كا ديص هرب وز ماد یرلبلاط

 اله ینابہصاب مک | نوعاطو ز رولوا یتجو موب قد رط بولواسثتنم هضرا
 راکش یرانهد للاخ نابلاظ نالوا هدنس هر امم نابص ید رانو یک کیدشا

 بودنا اصلا دن ولش وک موعاح نر هموم ت نالک نالوا هقو رسم هدک دنیا

 اوچ خادم دو لما نانا دا رعات ناسلاط بوشد وا هرشآ یرارعوزخ الا
 ناکراو تعد رش یادا هلک | زوا ند هللادودح هکر هدنار شد و هدناعسل

 هلغلوا سفن یاوه *.دول 1 هلا هعینش لاعفاو هشخلاعا بوی | تاما م تشرط
 لالتخا هدابیع نواق ب و دنا یر تحالمو نعط كتس جد هتف رط تارا

 رایمارح یجب روا لول بودیا جی رص اظ هقلخ لهو هنبراسفن ودنک مه هلکمرپ و
 لاض هلهج ووي سپ رارولوا سانسدو هدرف ولتروص ناسناو دروق ولشاب نويقو
 هزد 8 ( نیلاظلالیع هللا ةنعلف ) هقدانزو هدحالمو لظبم هشتم نالوا لضءو
 اطا ءوس لک نع ) لاعتلا تاللا هبلاانذاعا رارولوا قح د هرفک هکلب یولوا قسم
 و هجر كندل نم انلبهو اش دهذآ دعب انس ولق ع زلال انر ) (الاصفالاو

 قیفوت مدلبا لکوت اکش یملا ندنس تیاثع مدلبا اصلااکس یبهلا ( باهولاتنا

ESEنا تشک روارب بدا زا *٭ ( یون ) مرا حامب یدعا ندئس  

 تو رک او یروض نا تا E نعل كالد هو یدلوا روث رو ند دا ۷ تالف هن هب

 مراح كلف هب یا سنا بلق ارز یدلوا روم ندیدا ردیناسنا باق هک ونعم
 هکلب رولوا رونا ند اتفآ دص هدک دا ع ولط ید ناتفآ رون ندتفعیعح

 مالسلا هيلع لاق اک ردلکد هرذ هدنتف یلق راونا كلا مراح ناعسآ ناتفآ

 نولعش و ےھ عا ام هللا نوصعت ال ) جدو ( سعشلا نم رولا مه واقادابع هل نار |

 دمآ كابو موصعم بدازو # ( یونتم ) هغو یک رگ لوف ( نو سوی ام پ

 یرغتسم هرک كر # ( یوننم) دوخادو تالم ندیدا یدلک لاب وموصعم ## كل |
 | ل مدا ش دن 9 نس کش ىج کالم ار یسع وعده 9 تسدش قلطم

 تو

 ( لیرج )

  E O «A N r Nدن ههم هتک تدنن شق < ۱



 یسک بولوا ییعط ك هشبخ حاورا نوعاط هکیدلوا مولعم نده رش ثیدح

 یراقدلوا زومأم هدننامز نوعاط هلا والثم برح تلآ یضعب و رن وکو هر

 هدننامز نوعاطو رار دبا نعط یراناتلوا تراشا هلقح را بو رک یرالح
 لهاو راردیا هدهاشم یب هر وب نح فیاوط افشک یرلیضعب و هدا ور یرایضمب
 كنرکسع نوعاط یرخا هقرف نولوا هقرف ترد بذاسحم نالوا لالح

 نیح رلینازو رد راتاو عاق هدنراتمدخ بولوا نوعاط لکوء هللا ممابو یطباض ||

 هدن لک دا لسغو هبناوهش تالیخو هبناسفن تاروصت یرلک دلبا هدن شابم
 نوعاط بودا قلخ هشبخ حاورا یلاعت قح ند هثوام تارطق ندا هدیکح
 * ناهج ردنارو دنفا انززو # عارصم * انالوم ترضح نوعکنا زرواوا
 رک ذ یتاب ر رارسا بلاط یااما رارروک انایع ییانعموب رالءاک یلو ارز زرروب
 هکر دوب رانا یدعا ردراویخد یسفنا نوعاطوانز ردبقاف آ نوعاطو انز ناثلوا

 اند تبع هدک دشا نازک هوسا ازاین لا ناک تلاوت

 بوذا دلوت یزان ز دالوا بضغو توهشو دسحو ضغب و بجو رکو هاو

 ررض هلهجوهن هقافا رک | نوعاط بولوا بعشنم هدر قالخاهجن ندنرب رهو
 ندانعو رک و تعانفو رکشو هللا تڪ نالوا هدلد رهش یدرلنوب ةسردبا

 ابه یب هتسح قالخا عیج هلا و تب وطو ضولخو تنکسو عضاوتو
 فانصاهسان رناسمهو هنن رادوجو و دنک مه بودیا بارخ راناماخ هجو كالهو

 ضارب دننامهرهطاولو از ییعم هدتعب رط لباق عع سیا ردا تباصا یک (

 الشم رردنآریبعت هطاولو ان زاک | ندنه هدا ز تق رط تاب را هکر دراو ید

 رارسا هن ر ندینحا یس رب ندکو لسلها نکیغو یساضرو ندا كتم رطرمب

 رو نح ؛ینجا لکدیلاخ ندیکیا هسلنا تشك هنس رفت لکوکو ندتش رط

 نذا الب و فلات هباضر هجر دغ یی دتا لورق هبعا لوق دو>ابو هبا لو
 تالک رهاوج هسرغا لوق رک او لو حالف ابااغو رولوا.دنمکح ان ز دلو هلغلوا
 یکش عا هتخ ر هنعطوءربش یی هفطاو هنشوآ هکو> ندرک ینراعم رهاوژو

 هشلوا لزا ابو نامه ارقْلا نیب هلغلوا لصاح تواذعو راکنا هدسام بواوا

 یس هع رک تبا ( هسفناب اماو رض تح موشام ریال هللانا ) لصاا رتود
 هکر زوا ندع تالط # € تالطزا دنا ورب هحره 3۶ ( یوشم) دجساوعق

 كنس لوا # مه تسخاتسکو یک اب یہ ز نآ ۶# ( یونثم ) هسرولوا عقاو هنره
 ۶ تسود هار رددنک کک اف هکر ه ۷ ( یوننم) یدعا ردندکغلخاتسکو لابی ۱

 < ز
# 



 | نعط هکر ارروس رثا نا ( داش لک ینو نا نم مکنادعا رخو ) مالسلاهیلع |

 تماو بادع هب دقلاس مانوعاطو رد دات الد نعط ۰ وو ردلتف هلا حامرو هرن

 اومدقتال ضراب متععس اذا ) هکرایدروبب مدتشیا ندنایکلا لکا هیلع تاناکرخف

u 

 ندانزاب و یخ ها رطا ندا #3 ناهحردنا اب ودتفا اززو #۴

 سو هيلع هنا یی هل لوسر لاق لاق هنع هلا یصررع نا نع رولوا لصاح

 | قلاعاجوالاو نیعاوطلاب اولتاالا اهونلعا قح طق موق ىف هشحاقلا ترهطام )

 - نیس اول )الا نا ملاو لايكملا موق صقنالو اوضم نیذلا مهفالساین نکن

 - ماهبلاالولو ءاجسلا نمرطقلا اوعنمالا وكر لا موق عنمامو ناطلسلاروجو ةنؤملاةدشو

 ر هو دع ےھیلع هل طلسالادمعل | موق صفت الواور طعم

 1 راطما عنم ند هفناط رب یلاعتو هناک س قح ناگکر دن و ص ندرابخالابعکو (مهیدا

 . هدنحش كموقرب نگو ردراشغ ا قا انا نم رلنا هکنسهلب قیقحت زسهروک نکیدلبا

 ابطاوردرلش !اشفایشح اوفو ان ز رانا مک کلیب قیقح :رسهروک نوعاطترنک
 نکلردراشمام رج هدلواجالعامتم قافتالا بو دیا فالتخا هدنوعاط تیهام

 ۱ ناو هیعنص م یف قازرلا مع حرحا ) هک ردشلوا دراو هلم جوون فرش تدح

 یتناربطلاو یلعیوباو رار لاو ایندلاییا نیاوام44؛دنسم یف لینحنب دجاو هبشیا

 | با نع قرط نم لیالدلا یف قهسلاو هعک ین عاطاو هح ین هع رح ناو
 یم ءانف ) سو هیلع هللا یلص هللا لوسر لاق لاق ا۲ک هللا یطر یرعشالایسوم
 لاق ( نوعاطلا اخ اف ع دق نعطلا هللا لوسراب ) ليق ( نوعاطلاو نعطلاب

 و هیلع هللا یلص لوسر نرصح هک ردنا تاور رتا ناو رکو رد حر هد

 ردشمروب ( نوعاطلاو نعطلاب ىنا ءانف لعجا ےھللا ) بودا اعد نوا تما
 هدل وخد هعص ود نالوا نوعاط نکل ردمارح رارف ندنوعاط هک هلوا مولعمو

 رعترضح هکروئلوا تیاور ردهورکمتباو ر ۱ اما ردشفلوا فالتخا

 هدنراقدلوا بی رق هماش ءاتق نودیا رفس هماش نامزرب هثع هللایصر باطلا نب
 هلا هنع هللا یضر هباعک صمب هلغعل وا مالعا ییئدلوا نوداط هدشیش ماش

 یدلبا یقالتحا یرلیضءل و بورد رد يلوا ع وجر 1 یو بودا هر واسه

 توعد لر نارا شا کاش رقو كن د رجامم هثع هللا یصر رک ترفع > هدعل
 كرلدا جد هللا یضر ر نرضح هلک | مر > هعوحر رانا هدک دلنا هرواشمو

 ترضح نب بولک هثعهللایضز فوعنم نج ادبع هدعب یدلیا مرع هنر الوق

 هنع هللا یضر رع سپ ( هنم ارارف اوج رالف هيف ناو ضراب عقو اذاو هيلع

 .یدعا رایدتا وتر تویلوالخاد دماش تودا او ۳۹۹ هفوعن نح رادع

 ( ثیدح )
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 بیطبودیا حاورا لب ت ماه نو راقدلوا دجاو ی 3٣ تزرع او 4
 دو بنا رم یالعا ناسحا م اقعو زاوولوا رقتسسم هدا کا رقم هلا لاوحل

 تاید لذب هلنامرف ( نسا س هللانآ اونسحاو ) هلفلوا دو ماعم نورفم
 رزلوا لئاز ندتاذلا ةيدحا لاج *هدهاشم هلا یدبآ نابح بودبا تبزاع
 ندننارمكيحرذ هدنسهع رک تا ( هب ىلع لالا تآو ) یاعتوكرابتقحار ز
 هبا لامو ن اسب ققلدلوا لام ءاشا هلا ب ییع ادخ بح تارم بووب ورک
 ی وبجره نالوا هللارم سي رروس نایعو تراشا یلیم نالوا هلا یوسام

 هدشاهن هللا بح رذب "هرم انوا ندر :هاتن كيحو رذب قافنا هللا بح ىلع

 اوقفت تح رلا اولانتنل ) ىلاعت هيلا ل ا زولوا لوصو ردب ۾ وسیحم ترضح
 رذب نالوا هدش ادب هلا یرخاتیصوصخ ییاهن هرم كلرذ رهارب ز ( نوبحام

 سدق یدادغب دشح هشاطلا دیس هدنلاوس باما امو اذهاف ردن دج یار

 لاوءا لذ هللا لبس یف یدعا ردراثمروس (ةیادبایا ع وحرایه ) هرس
 1 A ء ندا لدن ب واقو حاورا هللا دح ولو یو 1 ٽاڪ ارو فل هرلذ دنا

 قلوا فلخ لالخاود بر لازال لاج ۶ دهان ( هش داناو ( بج وەر هرادخ

 یراک ايسر و دانگ هل اهذخ اب رهف یا هر ی نمو) دشرتسم ععس۶ یاردررقم

 لوش فیکف رد شارو ( لبطانم مظعا نوگن تح هل صفو ولف عدحا |

 کلن ؛ویصا ی! .چ و لالح لاعدقحو را هیلنااطعا دعح یب د رلدل اک نیفداص _ٍنیعشاع

 ۱ سولو ام a را قامو سرع وح هس رت بلق لوا مرج ال a لبا ن

 قرشا ردندنن ہک ةالفی 0 ر ع تالماک بلق هاوحامو شرع

 ناجر شرع هدنسهشوک ره كملف( ع )تورت ورخ ندماقموب هرس سدق هداز

 | ةرذ لاقث» ميال هللانآ ) یلاصت هللالاقاک ادج متهفاف راررویب ود # ردیلزک
 تاکو یععو هروص یدعا ( یطع ارج اهندل نم نوا و اهفعاض» هئسح لر ناو

 | ندا ر ف اطلا ناه ه راداهن ع رانو داّوف ؛یضارالراندیا عنم ییافناو
 موم یالغو طعف و موس یال عاونا تویلوا ناکح هبهلا تع ۶ام هرطةرب ۱

 جسم

 یارفا حور تار بولوا نیکلاه ددل الضو لهج هبت هلا موش یابتد بح یالتباو
 رب نداده جز بواوا ن رسا ه دنرلنراشو ررلوب هری و بدص) ندتفرعم

 مننک ائالا نور الو اش سن مظتال مویلاف ) بجومرپ یدعا راع و رذ

 رشم هلامو بوللازح هلا یلاعا ةرخالاو این دلا سکره لاحرم ( نولمه

 (یوننم ) ررروب انالوم نرضح هلغلوا هعيش لاعا یشنم كن الب عیج نالوا



 سس سوسن سس تست سس سس

 3 ۱ ا بوروب ي کا اونآو ) یخدو بورپ ورپخ ندنتدش لاک ران لوا یلاعتو
 | E | ( هل رکفز لع اوقفنا ( û اليخ نالوا لامودآ هک رد نیک اما ردآ ق !ةن الاب

 0 ) مطا 4 هللا ءاند د ولن ۷ منا 0 هند علوا هداقا یفب رس یاثعم تاس هع 13

 ۲ تت راوازس نکبا رداق هکءرب و تاک | لافت ىح تورو تاوح هجو
 | ار دبا ل ورک بود مدیا ماعن او ماعط !یمزب یرلادک یکیدلب ا تم "اعا هلخمالوا

 | ذر نافص نکل ردتشلوا لزان a تیاوت هحرک |

 ۱ 5 نارفک نالوا فضت»م هلبا هرول نه

 0 باک ند هابعنالوا ناسحاورپ لبان یلالوهنادهسق>قفاوهراب و قداص ردازپ یا
 ی راذٍدلوا لصاو هللا ل اعا ین هناسحا ورب مامو نودا ضو ہدف رک

 ۱ ینرغلاو قرمشلا لبق کھو جو اولوتناربلا سال )یلاعت هلا لاق رروب ناب و رک ذ
 . هبس يلد لامل اینآو نيبنلاو باکلاو ةكشن!اورخالا مويلاو هلاب نمآنم ربلا نکلو

  ةولصاامافاو باقرلایفو نیلئاسلاو لیبسلاناو نيك اسلاو ییادیلاو یب رقلایوذ
 ءارضلاو اش بلا ف نیریاصلاو اودهاع اذا مهدهمب"نوفولاو ةوک را ینآو
 اطعاوتاکز ءاشا هصاخو ( نوفتلا یهكلواو اوقدس نیذلاكئلوا س ًابلانيحو

 لثک هللا لببس یف هلو نون ال ) بوروب لیجرک ذ یراندیا قافناو
 ِ ا ها و + هیتر تك فحاضت هه هلذا و ذبح ةا لمس لک یف لب ی تشا هح

 | لاثتما هبهیهل | رماوا هک ردوب نالوا ىف هنموم یدعا روی رشت وید ( میلع

 ودنا وب د یسانریاس بودا لحب ل رو هرب و نتاکز كنل انها ضرفامییع بودی

 باكا یهاتمات ناماعم بعارو یهلا رارسنا تلاطیا اما هبات ترا ماش

 a رد داهز قانا یس رب رارروب نام هثدلاوحا هدقافنا نادجووقوذ
 . هلافرخنح تاذل ایند باب را تح بودیا قافنا هللا كلرت هبنادا اتاذلعم نود
 ود( ةرخالا لهایلع مارح ابندلا ) ندهاز بودا عانمسا هج دارم یراسفن

 ۱ (نیمتملدنناو) هلیعالوق ناحو زاردنا لدن هناعاط عاوناو هحاص لاعا ینافوا

 ۱ مهانفزرامو ) یا وکر هکر دنا قا هند یبسدرب و راردپا عاما نتئارشبم

 بلاط یرارساو قیافح ناثلوا"ادها هنن رادصااش بواق ندقفح لبق ( نوعفش

 یه یه د دج < دک
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 ٠ ( نینسحنارجا عیضبال هنلانا ) بودا قاغناو اطعا هدادعتسایاب را نالواقح

 | كففاو فراعنالوا هللاف یناف یسججواو زرولوا فرشمهلبا ی رک لوق
 چو دو بودنارصا نجارخا نینوک ندسنبلق یل اعتو هنامحس ی هکر دیقافنا
 | هلغقماوا داشرا ود ( هلا لها لع نامارح امهو ) نداسو هیلع هللا لص ید

 ایت
 (رسع)



 الاممج یدلاهرل رب لکل لب و م>را نج را هلن حب ر داچو هک زر کیدا

 ید یسکیا یرایضعب و كع نعط وشراق هزوب زمو رطاخ رسک رمل (هددعو |
 هرو ی وک بیع وشرق هز و هرلراضعب و كما كلب وک بیع وشرف رق هن زول

 رل عضد وردوګا دل ایمان e وزاشعد رد كل وس بیع یاھن و تدیع

 ر داع منيع ییایشا رک هک یک ؟ لوشس راشع درد عج زو نم ھو دحاو هرلو همش

 N OE توروگ ها د
 دوخاب و لد ندلک ( الام عج یذلا ) رداہند لبعم هلا هدفت عنو لام عج

 عج یلام هک روش مزار لاب لهاجو بواوا ع وره دوخاب و بوصامذ |
 هللا لیبسنورالیق هدع نوګارهد ثداو>و ریاخزو لزاون رارکتب و رارکت ,بودیا
 سرغو ضرا ت راعو هنای دیدشت ملا راخاو باسشخا بویغا قافناو لذت
 ردبانظ ردنا لاصبا هقح یب ودنک لام لوا اذه عم بودبا فرص هراس
 هلام نا بسح ) رولو!لصاو هلقحالا رلوا لصاوهقح هسک جه هللا لارهللاوال
 هنابند یک یک دتا تبع دولخ هلیسایقردنا كرت ادلاخ هداشد ینآ لاهو ( هدلخا
 ندنوملاموذ لام بح اصوصخ رابا نطردیا لاصبا ,دلخ ما بودی تبخم

 تود رکنم هژب رادنب دلخم ,داسیند ییودنک یتحهبودیا لامآ لیوطتو لافغا
 هرشک لام لح و هقافن لام تب>و هلهح لام مجاری ز ردنا لع یک ییاعاكرلنلوا

 × نکاغوغزارب وت ارناهحنیو 3 نکا بند زار رشا دص وتر ک ( ےظن ) ردتمالع

 وحرو # یوش ناتس دنه كلم رادجات 3 یوش ناطلسو یزاس ناوبا يس

 سواکیکو جا # تخرورجاب یوش نودب رفاوتاب # تو حاناب یوش ردنکسا
 *شد هبیرک انف هار تبقاع # روع روءابندب یدرک تبقاع # روز دوخ مسرو
 تهارداز#نک شب وخ رکفو نيب امشنج نبا۴ شد وخیاضعا همه ین مدعوت

 نابس> یرانلوا اتدرا هلوفموا یلاعتو هناصسقح سپ # نک شیوردرهظم
 یت آ لام عج عت ررویب ( ةع ایف نینبیل الک ) بودبا عدر ندنر ناکو
 یراثلوا خور طموحرط هخزود شذآ نالوا یعسم هلا همطح قمع هکلب نتا دلم
 ةمططاام كب رداامو ) ردندناش كخزود لوا كعارسکنو ےطع لالا

 راننالواهفص-م هلا هروک ذمتیصاخ نعد ( ةدئفالا ىلع علطت قلاةدقوملا هنلارات

 داش ا یلاعت قح هک یران لوش یدعا ردفح یدقوم كناهک ر دناشلا حطع راترب

 هنایند هللا لام عج هروک ذم "هدفوم رانو رلوارداق هنسسافطا كلا قوا هیل"
 كرابت قح و دزدنا هیلعتو فرش هنن واق طاسوا كراتدیا لاغت شاو تبح لاک

۲: ( ۱ ۳ 
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 كلذکو ردرالک د هج و زم هلا ره د ر صانع نالو ادل وتم ناصع نولو اه وام هبت وکنلمو
 اوال ادیع انل نوکب ) ب ودیا امدتسا ن لوز نداعس نوجما ییصوصخ هنا

 یآو هلق دیعو هلن دیعس دیع روهج یارب ننانس یهلا قعد یدید ( انرخآو
 هرم رخا ندنیفراعو هریلو | ندشندب رخو ت دوع بیس هزافص ندنابآ ٹی ور
 لاوس هو راوح یلاعتقح سبد ليف تاو لیلد کس ن دیسو ترمسمو دیع

 بوروب دیدهن ندنارفک هنس هلیلح منو بور و باوج هلبسس یش یرلکدتا

 بوج هلهجورب ندزبینآ یخدزب هیلبا ع وجر هيابند ت وهش رابتخاو سفن
 نمنادهاشم دروو نیحایرو زئافص رهبعو تایلجت راولا مسن مز قح هکزردیا
 هتحو ر رلاجو نسحو زمنا قارشا هنلعع رلاصو حصو نلوالصاو هنبلق كلا
 ردیاذع دشا هرایلاط ردقارفو دعب ی اذع رک یاذعوب اقیقصو لوا فشکشم
 یدعا ( باقعلادیدش هللا ناف هنءاجام دعب نم هللا ةع لد نمو ) یلاعت هللا لاق
 تشن نالوا هدنسهع رک تبا ( اهوب رعتالق هللاد ودح کال ) دش رسم ععسیا

 ىلع هلا تقیهح بدا نسحو تفرعم تعن هک مادام بولوا هسبنم هللا تاب ر
 ارز هلوا بب رق هقاقح د ودح هکدعا تاعارع یهللا دودح اهطدارش

 اوناک نکلو هلا مهلطامو ) خدو ( نیدتعلا بال هللا نا ) یلاعتو هزاهسقح

 تافآو تاهاع هنره یضراو یوا هرزوا نب رش یاوعم ( نولطٍ مهسهنا
 لاعاو همّوشم لاعفا كرلبدای ندیا ز واج یهللا دودح هسردار ودص

 ردشعا قارحا یسفناو قافآ نمرخ بولوا لعتشمو دلوتم ,ندنس ه د ورطع

 نیراترضم ضغب كراخاتسک نالوابادا كرات هرس سدقانالوم ترضح ءاشن کا
 منم وک ز # تاکز عنمی دب انرب ربا # ( یونثم ) هکر ارروب بودنا ناب سذ
 ندضراقاعا هب وامس یابسا هک ااضتعم ىلع نعد رلکیراقوب ربا نو! دنلوا
 زطام باخ نالوا دقعتم یلاعت هللانذاب بودا هرات | هاوه وج هبطر ءارجا
 بارنلاب ج ورم هلتداراو تردق كنيلاعتو هناعس قح هلکغا رطاقت هضرا هجو
 ندا دد فک ندقافناو اسطع نکا شلق تار جارخا بیس ییاراب بآ نالوا
 لوا تجر بآو تکرب ربا نالوا قازرا دام هفطن دننام هليا قم اش ك رالي
 ناوخالااه ااالا رارولوا كاله ندالغو ط3 سوفن یاحصا بويا رطاقت هرادد

 عاقسا هلاج عاعس| ییراقیقح نالوا هدرمه روس كربسفت باب را نالحلاو

 ۰.( هکرکیدیا )

 هنانجو هاحور اریز یدتسا ندضرا ب وبلید ندا یهدنام لوزنو یدلبا

 | ظوظحو هتف هرکصن دقدلیق هناعم هدانا تب ور یعئافصتب ور هک هئسک لوش
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  6قام 4 بفشکنا ادا تاسلا ناف هام قوجو ر ف نکلو لوس ا
 | ناهبزور جش ( ادیعب الالض هب لضیف هل رقتسیالو هلال هلمل هماقم نم یلعا
  ۱هلمجوو ندنسهنوطب *یناعم کكنهع رک ت ااو هدسلارعرسقت هرس س دق یه

 دهام انایعو ارهحو رهاط ا نول راوح هک رار ر واب ناو یت

 ےاوزاوتولذن و راوح ارز رایدشا صعخت نراتناکم هللادنع نم هلا هر
 قحا هب ورفشک دنع هس رللا راصباو توداهییغ قلاعح نادهاشم هاراریساو

 نکل یداشعا قلعت یو ور هش رلتل نم نالوا هدا طخو برق لح

 هضراعم تب ور اذهلفنویلوا ناک هدیغ دوهش مود نالوا هدنامزلوا

 نوت بایزا.ماکچا هسب رزوا نوداوج ندودبع تفاوت
 هيه | تانآ ناکدشوج نوجا یواق ناسنیطاو هضراعم عفد هلغلوا یراج

 هدرا ةيادب لی هللا ت اولص هيلع لسیاخ مهارپا ت رضح کین رایدلوا

 ( نموت لوا ) س دقنو ل رابت قح هدک دید یولا یبح تیز بر )
 (رطلانم ذع را ذضف ) هلکعد (.یلف نام نکلوییب ) لیلخج شارا توروپ

 یدلبا جارخا هتردق تبر نالوا هدلعف یلیلخ مهار آیلاعت قح هلبایم رک لوق
 ردقول كش هدنسب رب كنيعضوم ندتیالو بتاج رک او توبن بناجرک ا ارب ز
 یرما كرانا هدک دنا عاخسا یتوب راوح راتفک مالساا هیلع یسع ترضح سد

 بجا هنر ودص كلوقو ن درلنا ميناعنا دعد و تولوا دت همالسلادلع یسع |

 یکیدنا اقنا ندیلاعتقح هد یش ندبا ناب رج هزک رزوا ندسفت ةضراعم ودنا |
 نکیدبا لافتشا مازنلا هنارطخ عفد نوههالوا به هل مغ كفح ندقحو |

 ندفحنطابلا قیدصتل الوا قح لصاو هلا بيغ تب ورو تفرعم ته ار ز
 نوب راوحسب ردت ادبلهاتفص تانآ بلطکءانناک | رلوا نست سم تانآ بلط
 هلن تادهاشم دناوم هللا خ وراب تودیانع راهظا ندنیک لها تاماقم كاردا

 هدروربید زگادیا هلا تاج تالوک أم یک كغددروب هس ر زجاوراو نولو مزن

 هضراعمو بولوا هداز هد رع واق كتبو قي دصن كنس هک ات زرلبد قلوا

 هن ارګ” تب ور ها نهزانا نیدتعلا ندب رلادنعو ب ویلاق هیش شرب ندتعیمط

 ) هؤایلواو هللاءایفصا منا ر هز نس هللا حوراب ار ززوالوا ند نقداص ۶ نیهش

 مزب و هدنوبو قح ق دص هلک هل وصح نمدام نا س كدلبا تداه شود

 مهللا ) مالسسلا هيلع یسع ترضح هدنراک دید نرواوا بلعلا نتمطم هدر الو

 تل اسمندع> هاکرد یو راوح تادا عود ( ءامسلا نم ةدنام انیلع لزنا ان ر



oیورو بد و ۰ 0 رگ طرق بو وتو  

 یصرمو ارقف قحا بويعا لوانتاحصاو ابنغا یم هدنام منب یشعان بوذیا یو
 ساز هدک دنا تلاسر عیلبت یسع ترڪ هلدعآوا نامرف وند رانو سلا لوا

 بولد ردیا عنم ندزب ڻح تم بودا لح E بولوا ب رطضمو لعفثم
 ر هل ز ندنراصرح لاکو بودا لوانت ند ها هبا لاتتما م دع هر یهلا ما

 راددتا لح هرس ی هزوب م رهان هرم اشاح بولوا هعنلارفاک راید ر دلاق

 تاوخ هدنراشارف هلتاځوژو ناوسن هجک لوا بوراو هن روا یزرپ ره سپ
 | لکشتم هو زانخ تروص ن راودنک هدن رلکدلحایص بودا تحارتساو

 | هکنوج رایدلشاب هکع تار وذاق بوشد رکس هلب انهو تاقرط بولوب راخ وسمو

 ناب وپ هباسدع روضح هلدان رفو عرف عاونا بوروک یب رغ یماوب سان ریاس
 یسعبولکیر رههدک دروک یراخوس# یسع ترضحرلیدشا لاح مالعا بولوا
 تولیق هبرک مالسلاهیلع یسع نرضح بودا قاوط لوح كمالسلا هيلع ۱

 رداق هقطن بودنا تراشاو اعا هللا یراشاب هدک دشاناطخیماسالایلع هنن رب ره

 اوا خ ویس راضب رایدلوا كالهیسهلجج هدعب بولوا هدنز نوک جواو رلیدلوا
 نذلانعل ) یدو رلشعد یدنا رفت زوتوا زویحوا رلیضفب و رفن جوا ناسکس

 گان هع رک 1 )£ ص ن یسعو دواد ناسا ىلع اشا ین نم اورفک

 ۱ یسیعو دواد هدلیجشاور وب ز یلاعت قح هکر ار روب یواضی یضاق هدنرسفت
 هدتتسلامو هک رد هلا لها رانا رلیضعبو بودنانعل هرزوا یتاسل كمالتسلاام هيلع
 بودنا نعل یاعتقح هرانا هرژوا دواد ناسل هلکعازواح یهللا دودح نالوا
 . یسع نرضح نوح رلقدلوا متلار ه6 ا تاڪ او یدلیا حح هر هدزق

 رفنكب سا حوسم تا گو راب دل وا ر ی هننروص ر زانخ بودا ےھیلع ءامد

 هرزوا هطبرشوب یب هدنام لازنا یلاعفقح  اتقو رایضعب و راشعد یدیالاجر
 هرفس هلکعا افعتسا ود زرادد رد هل وب هکنوج یسشغاب نوب راوح هسدت ادعو
 اقیقح هکردب ورم ند دهاحو ردیکلوا تناور حه ااما راشعد یدلوا لزان

 ردشلیا لثم برض هلکنا نوجارلنلوا تار حرتقم ییاعت قح هک ردلتهروب
 ةيفوصا ضعب نعو ) هکر رروب هدنفایس تناروک ذعوب یواضیب یضاق سب
 ءادغ ةمعطالا نا اك حورلا ءادغ هناف یراعلا قياقح نع ةرابع انهه ةدنالا

 الع فوقول اودعتسب ۸ قدافح یف نوبغار مهنا لاخلا لعلف اذهییعو ندیلا
 عالطالا نم نونکعتقحیوقنلا !ولمعتساف ناعالا اصح نا یسع ےھا لاقو
 یلاعت هللا نیف مهحارتقا لجال لأسفهبف اول او لاوسلا نع اوعلقب لف انهیلع ۱
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 ۱ رلیدتاذاخا دیع یروب نم موب یراصت كلذ ىلع ءان بو دیا لوزن هددحالامون

 " ربا هعطق یکیا هدنسالابو راز كن هدنام هدنناکرب یاد كناسدع ترضحو
 كنوب راوح بودیا لوزن ارج *هرفسرپ هدلاح یرلک دتارطن نو راوح هلبا قیفر
 وید یدروط قلعم بیرق هنیمز هدیدنف رع“ ربسقتو یدتا طوعس هنن راشد

 ینلعجا مهللا ) بودیا اکب مالساا هيلع یسع ترضح سپ ردروطسم |
 ۱ تاحانم ولد ٠) هب وفعو "هم اهلعح الو نیلاعلل هجنر اهلعجا یهللانب رک اشلانم

 ( نیق ز ارلارمخ هیلا مسی ) هدعب یذلبا ماواص تماقاو وضو دید هدعب تودنآ |

 شولفیب تودنافشک و عفر ییدنم نالوا هدنرزوا یار هلاشلان عاونا بود

 !یهامرږ یراج غور زونهو هستخپ ن ابرپ زمسقچابتو زساوپ قەي لوشو
 یربغ ند هئارک هدئفارطاو لخ هدنجوا نو ریوقو كمت هدنسآر دزن كنيهامو
 یدیا هدرک یدب یرایضعب و یدبا راو هدرک ددع شب و تاو هرس هن وکره
 یخدهدنرب و مس هدنر ونغور هدنرب و لسع هدنرب ونوش ز هدنرب كفیغرو رلشعد

 یلکوک كسکره یدیا لاب رپ هدن رزوا هدنام رایضعب و یدیا راو دیدق مل
 رک اسد راشعد یدرولوا لصاح یتذل كنا هدنغامد هدقدنلوا لواتت هستسامز

 ماعط هل زان دغا اب هل حوران بودیا مالک حق نوع نالوا ندنو راو> |
 ا یسع نرضح هدک دنا لاس ود رد یک دنر + هسخو یغدابد ۱

 ۱ تیاحا رک اعدتسا الاحو یدنلوا عانحا یدعس هلعح نردقف نکل ردلکد ید |

 هدانز نناسحاو لضفو دادم هزم یلاعت قح نکیدبا لواتت هلیارکش یدلروی |

 هزبیریغ ندشاوب هللا ح وراب بودا تل اسم رارکت نوی راو سپ یدید نوسلیق
 هلا ناپ هکمساب ) یسع ترضح رایدید نکسردشا هدهاسشم یرخا تنارپ
 هدعب یدلو تایح ب ودنا تکر ح هب وشم کم" لا ای ( هدک دید لوا هدنز

 یدلوا نابرب رارکت هکمس بود هلا تدوع هکلاح یکلوا هکعساب ترضح

 | انتغاو ارقف بولوا لزان ایلاوتع نوک قرق هلا هر وک ذم ع هرز نخ هرو
 ۱ هرذرب ند هرفس تولوا ناعیش نس هلو زابدتا لک | تولوا عج راکو رافصو ِ

 1 | ورد دی ند رولب دون تا هنام Ea i a يا صقا |

 د

 | یدردبا 7۳ 171 ص قز تیا لوزا انت ترک یسترا ىدزرۆاوا

 شضدرم هدنرارع تدم. ادکں کاو یاب رک أ نالوا یناک هدنراوخ كنءرول نح منو |



 نامطم عرابلق هلیماعصتا کن ,دهاشم مع هزلالدتسا لع نالوا هنت ردق لاک |
 مدنوبن ءامدا هللا نیش ړع هللا حورا و ( انتفدص دق نا مع و ) زرلید قلوا |

  نوکتو ) زرلید كاب كفيدلوا باس اعد كخیدلیف نوجا مز دوخابو قداص |
 | ندندهاش ان ایع ربع نیعماسلا نود هن رزوا كنا و ( ن دهاشلا نم اهیلع |

 لزنا ان ر ملل )یدید بودیا هدارا مازلا ہلا تح یرانا هدک دروک كغیدلوا |

 دیعنوسلوا عطاس ناهرب و عط اقلید هب وبن تخگو تردق لاکو فییش.دیع |

 هلا دیعنوګ راک دتب !تدوعهتسررهب یس | مو بو هرطف مود رار د هدن اعو قآرورس |

 كتي لوا دوخانو هللا اطعا هزب نهلوسم هدام حد ( اتقزراو ) یدنلوآ هیعسا

 زا (کیلعاملزمم ینا هللالاق ) ردضرغ البی اسحاواطعاو قازرالاقلاخ هلالج |

 ی هدئلبقام هب ذعاال ربط ( نیلاعلا نم ادحا هذعا ال ) رد اح ید قلوا هب |

۱۸ 
a 

 ( نینمؤم ےنتکن ا هللا اوقتا لاق ) زرد هب هرغنس نالوا ماعط هدنرزوا هدنامو
 منب و هننردق لاک كنالاعتو هنا“ قح رک | هکیدید هنو راوح یسع ترضح
 هیالعو لجقح رکسیا نیقداص هدناعء امدا دوخان و رکسیا نینموم هغوی تک
 نو راوح (اهنم لکان نا درن اوااق ) نکیدیا افتا ندتل اسم نل اثما كوب

 دیهع یرللوقوب كنون راو> رلیدىد زراید عتغو لوانت ندا لواز هل اح وراب

 تانهناش لج یلاعت ق>ینعب ( انبولق نامو ) ردنابب ن رالاّوس ببسو رذع

 یراته ض رع كول راو>یسعنرصح سه ک یسدع لاق ) زرلید قلوا

 نالوازع ر مزب یا) (كنمهیا و انرخاواثلوال ادیعانل نوكت ءامسا!نم ةد امانیلع

 | هرع رخ ًأتعو نيمدقتعمزب وهزب هدام لوز مول ليف لات ا امندام“هرع رزوا مزبهللا

 | لج قح ارب ز كس نیقزارلار بخ نس (نیفزارلارمخ تناو ) هللا اطعا یر کش

 | هدن ام لازنا هرکی رزوا زس هلبا تب اجا یکل اوس یسعاب یلاعتو لر ابت قح
 | لوعفم ذعس ىلع اباذع هیذعا ( اب اذع هپ ذعا یتاف مکنم دعب رفکی نخ ) مرد

 زا هللا بیذعت لوشیت [نییبهلواد اعاکا ردیبذعت هکر دصمنالوا هدننخ هر ذعا
 | نانلوا با ذعرک او مت !بیذعت هلبا بیذعت لوایدح |مییهندنیلام هکم ر دلا بی ذعت

 اناذعرعهرزوا یربدقتا د>اهب هب دعا ال هل رج فرح قذح دسرولوادا رم یس

 لب "یشرب یتا ناقیقح هسر یاوارفاک داملا لوزن دعب ےک ه سب رولوا عجار هنس هلک
 ؟ندنیلاع نالوا اقلطم دوخاو نيلاع نالوا دشنام زل رلنا هكمردبا بیذعت

 ندرانا بولوا E هر زانخ ار ژ ږد ےشماعا بدذغ ,هلبا یس لوا یدحا 39

 هدنام هک ر وتلوا تباور یدارلشمالوا .نذعم هلا باذع والثمو یسادعام
 چیست دجس

 (مو )
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 تبودنا ل : هلز ےھراید۔ےھ ید نود موق لوا نعل رربد ا همر ندهلاون 1 ٤

 ترضخ رایدردلوط لاعسدو نماد ندهلاو بور دلاق راهلز یکرانوغزوق
 هرلثا * نیا هک ارت اشیا هرال یسع هورک * ( یون ) ندننج م لاک هسا
 ردعاد ٭ ا ددرکن کو تس سعاد *# ( یوئنثم ( تیکت ون هک یدیاشمراواد ۱

 ندرک یناکدب * ( یونثم) م: نکلوا لقاغ موق یاو زلوا عطعنم ندل وزن هنیمزو

 كاولزوک جآو قلناکدب * یزتسهم ناوخ شیب دشاب رفک * ی روآ صرحو ۱
 ناب ناب ورادک ناز # ناز # ( یوم ) سپ رواوارفک هدنت كن یاعتقح كمروتک
 دن نآ I یوننم ) ندنسس یزاو صرح كروزرادکو هدندات لوا 9 زاز هدیدات

 زارف یدلوا دودسم هن رزوا زلنا تج بان لوا ۶ زارف دش ناشار تجر

 اونش هللا ناج لبقم ععسم یا ر ونلوا ل اا هتساتعم دسنمو قلغم هدلګوب

 نو راوطالاتذا ) ییاعتو كرابت لاق یدلبن یرلبدا كر ید هیاسع موق هک لوا

 تیاوب ذا هلک ( ءاعسلانم ةدنام انیاع لز بنا كير عیطتسپ له ع رعنب یسدعا
 دوخاب واولاق نالواهدنسهع رک تبا ( نواساتناب انما اولاق ) هدنفایس كەم رک ۱

 دمار نعم یلیصاح ردب وصت» هللا یردقترک ذا لعف دوخاب و ردیفرط كوسم

 | یرلوق هلا ماهفتسا كنوپ راوحو ردکعد هلبا رک ذ ینتقو لوسق كنوب راوح
 رار د هصلاخ لحر یراوحو ردلکد یراکنا ماهع:تسا تولوا لعف سفن بلط

 دنتسهصااخ ناولا لرضح نانابنو ردعتشم ندروح ناثلوا ربع هصلاخ ضاس

 صولخ مالسلا هیلع یسع باتا سپ ردندنوب ید تان راو نالوا قالطا

 رلیضعب و رایدلوا یعسم نوب راوجازاحت نوا یییداوا یرلترب رس ءاقنو تن
 هلکنوب نوه دلوا یراعوجر هقحخو بولق ءاقن ندا ءایفصا رنو یخد |

 رایضب رواوا ذوخ ام ندروح راح نالوا هنسانعمجر هجر دو رلبدشلوا هیعست
 ترضح رلبذنا ناشوب دیفسوندکولم نو راوح بولد رر وشاف تھک

 یراصنانم ) بّودبا راصتتسا هلا رانا ندنسهفئاط یدو مالسلا هیلع یسع

 نو راو> ید رل يضع رلیدی د ( هللاراصنا نح ( نوب راوح هدک دید ) هللا یا

 هجری دقت وب راشد یدیا راراصق ندیا رعطتو ضقت قلخ باین خاسوا
 رفت کیانوا نو راوحو ر واوا ذوخام ندرب وح نالوا هنسانعم ضب یراوح

 سقرع سناوب سلوپ سورت انحوب نومعس ردرلنو یسماسابولوا هتسک |
 یسعان نوب راوح لصاسخا همولوتراو هبنانا هطراو نامو ویتام سقول
 رلیدید رد رداق دوخ هكا لازنا هدنام هنمرزوا مزب نداسعس كي ر ا ن

- 



 هدفاشک راتو یدراردا لوات لارا قی بولیق ةت ت انف او هتخادنا |

¥ ۱۷۸ F% 

 هلکعد یشوق واب هکر درمط ع وئرپ هاشم هنجردلب یواسو هلوا یهلا ناسحا

 لوزن ن داوه نکیا ەدە یاد لیارسا یب رار د یولب هدسرفناسل ردقورعم

 نورب نتالضفو هتفاکش نیگشو حیذو مج بوئجداب یلاصعت هللانذاب ب ودیا

 2. راوت لهارسشعد رده لا یضیرلیضء« و ردر وطسم ولد ردر رب

 ءالسا هلکعا عانتما ندهب راع هللا نب رابج هفلاط یسوم موق هکر اردنا لقت

 | یدغت هلا قعافش كمالسلاهیلع ىسوم ترضحو بولاق هد هبت لس قرق هللانم |

 لیارسا یب نوکر ب یدراردبا یدغت بودا لوزن نم ندناعمآ بنا نوح ا
 یدلک لالک و روتف هرگامد ندکعنم کلا كلا لاء ضر همالسل هیلع یسو»

 یدلوا لزا جد یواس تودنااعد هقازر هاکرد د مالسلا هیلع یسوم هلکع د

 نولا یرادعم تبافک هم هژور نکلو ی درردنا لواثو طلح هش رترب سل

 لوزتهد هبنش بولوا لزانكلنوک یکیا هدهعج مون و یدرواوا دساف رادسلا هداب ز

 ماعطزب یسوعاد بوراو همالسلاهیلع یسوم ورک لبتارم اب نوکر یدزریا
 جارخا سدعو موفو اثقو لقب نیمز نوجا مزب لیقاعد زنه هديا تعانق هدحاو
 هاولا بودا بچا هداهن ناويح مود لوا مالسل ا هيلع یسوم هدنراکدىد نوسا

 ضع رخو ندبا لوزن ن دناصآ هللا یتداو سخا را هبامورفویدیا ل ردو
 من لوا لٍتارمسا یب سپ یدراویب چب وتوید زسیهردیا لیدبت یماعط ن الوا
 ندقح بناح هش رارزوا نوح راقدلوا همعنلا رفاک بويا ن رکش كن هلیلج

 رلیدلوا مرح ندیهل | من بولبق تدوع هلی یهلا بضغ بودنا لوزت تلذ
 ارصم اوطبهارخوه یذلاب ینداوه یذلا نول دبتسنا لاق ) یلاعت هللا لاتاک
 ناتمهو ( هللا نف بضغب اوا وذنکسااو ةلذلا مملعتب رضو مع اسام مکن ناف

 اع ی ی رارکت < قحدر ۲ تعافشنوح یسع زا # ( یوننم ۱

 بودنا باج نساعد یلاعلو هنا قح > ىدليق تعاعش انس ىلعو هواصلا

 بززو ناو یکتا هدنام 3۴ قبطرب تین تو داتسرف ناوخ # ( ىوش )

 ( یونتم ) بولوا هی سفن عات هک اشامت بععاما یدردنوک تونو تم
 هزاصس قحرلیدتا بدا كرت رلخاتسک رارکت داتکت بدا ناخاتسکز اب #

 (یوثثم ) بويعا هدهاشم نران آهک بوک كنغودلوا قاز رو باهو كنیلاعتو
 نالوا هدهرفس هاز رلءدردلاق راز یک رلادک ٩ دننشادرب اهلز نادادک نوح #

 ( ندلاون )



a 
 تعج وجهد ن هاب ید €3 كب كب نا تارام نا “ی یوننم ¥ ردشلوا

 لا هبن رب ره ههعف آلت ماقم لكل ) مديد رول مب یدعا # دید تسود

 ج واو تیامر ییادا طیارش دنس شپ ردراو یرسرپ لروطرب رهو یروطرپ

 نسییاتردق لذب کچا زواج ناو کو نفر تابرد
 هیادآ ** تلک | ذاالابسسح یتفللام 46 مطن ۴# ههجو هللا مرک ىلع لاقاک

 هبلادب رفظن # ايدا بسنک او الع كتندف بلطاف ۶ انس او ,بادالایوحو
 . لا اوح الا ری اضع # ادا بو ند هد وا نم ۶ ابلطلا لو

 الوم هکتولو كعومس و 0 بجو دز  اهج ناخ یر

 عادصی 3۶ دی رخ ی و تجورف یی و عادصی # دیسربم رد ناما نا هدن ام ۱

 هرفس ندناعسا بناج هد هیت یادی هیاسوم موق دی رخو تخورفیو بی
 تئارحوتعارز ( یولسلاو نلا مکیلعانلزن او ) هع رک یاو رب یعب یدروشد نا

 لوزن ی ولسو نم نداوهوج هللا تردق صح بویمکچ یعشم ارشو عبو
 وریسوک دنتفک بدا ی # سک دنچ یوم مود نایمرد # ۴ یونشم ) نکردیا

 توی !تعانق هتمشى تم ہد زدت داف حاقرب نیاز هوم موق 3 سدع |

 2 او نیت نا یدرما ماقداو ر یا هللااق اک رای دد س دع ورس نق
 ادعو اهموفو اهاقو اهل نم ض رالا تشام اش ج كي ر ال عداف

 وباب تفسشم یب تم رکش رلتداعس یب لوا هکنوچ هلی و (اهلصب و
 بول وا هعبط ی اضتقمو رایدتسسا ةمعطا عاونا بويعا تعانق هدحاو ماعطو

 یزامسآ + نایسآ نابوناوخ دس عقم # )یوسو م رجال رابدتا تعءارح

 بودیا تبارس یرلنم اش هزاهج قلخ مایفلامو لاو یدلوا عطقنم ینانو ناوخ

 جز قارواو لی و تعارز جر # نامسادولی و ع رز حر دنام # (ونلم )
 رها اود هنع هللا یضر سابع نا یرلک ددنه هک هلو امولعم یدلاق قعسم تئارحو

 شعد رد نیکنرت هداتقو رد د ذل ءادغ وو رولو | عج هدراسها قاروا

 هکر دقیقر " رح ل وش هاو هبنم نیا بهو ردیساولح نردق دیک ر ناسل |

 ندینا رج ربداقتلا لک یلص هل ابو شعد رد ل بجز یدسماماو راردهقفوب هککرت
 ندناتمانم ضعبلادثعاما یدراغد یک راقادغ یراک دد نم نکد هسم ع ولط

 تثارحو تعارزیپ و تعشهو بعئالب ههللادابع هکر دتمثرب رهبولوا ذوخ أم

۳7 / 



 نا ط ا هلغلوا قوقوم هدصهن تالاس ارب ز رد همومذم هد وا هحرد

 ردمزال هن رزوا كا ظفحندناهاضم هتآرج ید یرورسبیدادبع سن رولوا

 لاوحاو رز لاعا عملا عقول دنع هک ردو نالوا قلال ه اا یعب

 ندتعبط م اکحا هللا رورغ یر وسو طاشد ناک هل وص> هدننلف هلا ةن ےک م

 هتعمط لا تف د ارو لالدوزان هلا هن لاعا ارب ز هیلق هر اشنم ۳ رح نالوا

 رورسو طاشت هکمادام سپ رذلاسزساو عالحا ندید ادویقلامها ندیغلاخح
 یاعت هللا لأقاک ردلومو دوم هب عا زواج نددح ںؤیلوا یدوم هرورغ ورطن

 اوتااع نوحرش نیذلا نیسسالو ) یلاعت هللالاقاک (نیحرفلا بح ال هللانا )
 تا ذعلانم هزاع ےھناسک الا ولعن اع اودم نا نوح و

 .(ملاباذح مملو

  ردترابع ن دنا ف یک طب رفو طارفا ثیاعر ندا نسسح مسارم هلو
 ضصیضحو حورخهطسب وضبق یاضف نداجرو فوخ"یداو ( هیناتهجردو )
 | نافص احرو فوخ ارز ردجورع هروطحو هدهاشم جوا ندرورسو طاش

 بولوادراو (ناطیشلاو تاللا قم نيب ءاحراو فو ا ماعم ىف بلقلا) هلغلوا ندسض

 عباصانم نیعبصانیب نموا بلق ) نوت4 دلواندیلق نافص طسب هللا ضبقو
 د سل سا ردشلروب تراشا طسب وضو ماعم هلی رش تیدح ) نج را

 ندبلق نافصو عرف یداجرو ف وخ نالوا ن دست تافص هسیدلوا بلق
 دبلق ح وا ته رط كناس كلذک ناک اذانرولوا عقاو لصا طسبو صبق نالوا

 یالاب نداجر بشاو ج ورخ هضق عیسو ناديه ندفوخ قیضم هنلیا دوعص

 راونا هوقو اقرا هدوهسش تعس ها نیش و فشک هصجاو ج ورع هطس عينه
 كفح ابناث ردیدا تفرعم الوا ( هنا هحردو ) ردنا التعا هنایع ءان هللا ت ایل

 بتا مجد هئ تاجردارب ز ردصاخ ندیدآ لاقنا دوهش هدعبندید ان هللا نت
 تی یسغل هلیدًاتدومش كتنیفیمح تدوم لعاک بیدا نالوا فرام هیادا

 اقم نسف نجلا بویلوا بسننم هبدارپ مه هلفلوا بیاغ ندشداو ندنسفدو
 هلباانفا ست هدقح بادآو رولوا یذغمةعادقحندنا مدقتباث سفت هدندا
 ندیاباغ ندیدا یی ودنک هکر دنا التعا هاتداوا ترقرب تولوا اکیندیدا تلع
 قلطم ءانف ندنعهرو قرغتسم هدعج نرضح نالوا ىدا نیعو ق دوهش

 یناف ځد ندندیق بدا دومش هک رولوا صالخ هل هجورب ن دیدا ءابعا بواوا

 تیعو قرغ دعما عج تدادوحو ن دنا تنر ان لا ارز رولوا

 فرطرپ روع شالو روعش هلمالاو ر او نيد نددوجو تولوا قو وع هدییغلا

 4 ر دشملوا ۱



€ 3ٍ 
Deran Ena AE tan سی تو a ها یو ی ی یا یا سورس of 

 مع < لوالا ةجر دلا تامردتلث ىلع وهو) ک زارروپ بودا نا هجرد جوا [
 ر ورسلا طیضو نمالایا ج رخ نا ءاجرلا شخحو س ايالا ىلا یدعشنا قولا
 . دوصلاو ضبقلا نادي ىلا فو ا نم جورا ةبناثلا ةجردلاو را نی هاضینا

  ةحردلاو هدشاشاا ناديم ىلا رورسلانع قزل إو طلا نادیم ىلا ء اجالا

 (تدالا اءانعان و صالخ اے قحا تبیدأت تد ا نڪ یاب تدالا هق رعم هثلاثلا

 نوظفاطاو 7 هک رک یاوشرب بدا ا لوا هحرد ) نالوا هدد ا سد

 | فصتم هلی تسارح یئ ناصقن هلا ولغو ف رام هب یدعت ر رض ( هللادودط
 | نزوول) بولوا ءازاو فول انیب عی هلوا عقاو هدطب رفتهنو طارفاهن بولوا
  ندزواجت هسأب ینوخ هج فو كنق رش ثیدح (الدنعالءءاجرو نمْواا فوخ
 | اریزردک | ظفح ندنماشم هأرج یرورسو سبح ندجورخ هنعا ییاحرو من

 قلوا سوم ن دعحر تجرو رولوا یدوم هست ندعج تجتر فوخ ن نادر ۱

 ۱ تعسویجرو )هر کو (هللا هجر نماوطتع ال ) ندت :هحب ینددلوا نظ هوس هح |

 | عظعا هلا داعگا مدع هننارمشم (یض قحر تعس ) یک تیدسو ( ا

 | یاو ر هلوا 7# ندع> تجر هک. بدا ین قاقره ساروا ول هدیدا ءوس 1

 ۱ لاط بودنازواج ندهللا دودح ( نولاطلا ہوا هللادودح دعت نهو )

  هشلانما نالوا عقاو ت وملا لبق رولوا ید وم هنما یداجر ناجرو رولوا هل
 أ ها لاقاکردنال ذخ بس و نار مسخ بجوم نما ندمحرکمو قلوانیما ندحرکم |
 اع ید وب اما و ( نورساطا مولا الا هللارکم نم أب الف هللا رک اوشاها) یاعت |

 توملا لبق هسخوب رد هليا تنس هت ادب ددرتهدنننناحر هلا قوخ هک هیلو ا نخ هفت رش

 كتابى وىرا مندر مشی یاصوا هیلکلاب هرات توم یرارطضالا ۲
 | ےھیلع قوخال هللاءایلوا ناالا )ل هیراک درک ۰ کرا نایرعم نالوا لضتم ەم اق

 | (نودتهمیهو نمالا مهلكئلواف ) ةمانناما نونعم هلیسارغط (نونر مهالو |
 ۱ | هدرب نا سیا ٭ دوهدرب رد فوخواحر نا یوم 4 ردشعلوا تان

 الر یرفورک دشار بیغ # اجرو فوخوک هدرپ یدب ردنوچ * دوش هدرورپ
 ۱ * نکم نورا شم ره SFA %3 ن دش دھاو> كىران زاد ود

 | نی دیدیا ءآ # دوزفو تسدرخ ناکاردا كد * دوردرخ یامکید دشوخن ات
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 ۱ نوڪ دلوازواح نددحو بدا ۶ وس د . ولت لها ن هافحب رک ا نسهر تبع تلقو

 | هتفب دلوایب ۲ س ۴ , تءاسا کادر دا هن رزوا كعا عنم ندحورح هما ¿ “احر

 هرول رتل اقا رده تاو نامه رپ قبرس ب تبدجح Ra دنعاما )

 ERSTE . یوم سیو سس



 ی Nt) دم
 صور و

 .هدلاوحا ره ندیعیفح دوم نالوا قوتا یو دنوادخ فا رش خ رسول نعل ۱

 | دن ..کوتماتوو ررض نالوا ہدکدبدا یو كسا فوت نوجا قیاعر تدا |

 ۱ ۱ لا قالتخا م راکم و لوصسر تسیدا ار زردا ناس ت هاش

 : تعالمو فال هلا ت کدو عضاوت هننودامو تمرحو نززع هنقوفامو تفلا ۱

 ید العو لح یخ هک ردیهلا قیفوت تردق لذب هیارحا یرلتو وردکتقا |
 لعف یاعت هللا لعح قیفوتا ف رعت ف ) لیفاک ردکعا قوس ةتباصر ول ٩

 حول نودا ناحانم هعیفوتلا ىو. اک ردیدع ا( هاضرو دی الاغا ومهدمع ۱

 نوگابدا تیاعر # بداقیفوت ےب وجادخ زا * (یوننم ) هدلاحره هلا |

 1 ( ییدأت نسحاو یر ییدا ) هکرد ديما هیلباار تیانعو قیفوتندرعلابر
 ارب ز زوایلوا بدا یب بولوا قفوم هفاصنا هلبا بدا نسح دز هسعساوعف |

 مور ندیهلا تفطل بدا یب بر فطازاتشک م ورح بدا یہ # (یونثم) |
 دجا تدالا ءاسااع اتطاب و .ارهاظ دالا كيلع )یرصلا نوللاوذلاقاک یدلوا ]

 هت رط ناکلاسسد (ارهاظ بقوعالا | رهاظیدالءاشاالواتطاب بقوعالاانطاب
 تماخو بودنا تنایص قتعل رش دودحو تساعر قنسنادادک زد و نالوا منال |

 ( یوننم ) ارب زدی ا تیار هباناهج یمأشو هیلواتب ومع حس“ هللا تفلاخ ]

 ااو یودنگ کلا بدا ی # د تشاد ار دوخ اپت تدا و 1
 نعل یدرواشن | هقافا میج هکلب # دز قاف آ ههرد شن |هکلب *# ( یون ) ۱

 9 ار هم ه دنام تل رم ارهک هن 3 درگ سل ادبی رک یموقز ٭ تب ## |

 نیل یتلی واب ) یلاعت لاقاکرا ردیا لاله یسک رازه یک و دنکهر زوا ی ومس |
 ناطشلا ناک و ی ءاح دا دعا ا نع یلضا دمال الل خ ای الف ذا أ

 ( ةصاخ مکنم اولط نبذلا نییصنال ةنتف اوقتاو ) ىلاعت لاقو ( الوذخ ناسنالل |
 3 طعد> هلمحو رب ن اصفنو ةداد زالب ییهیعرش دواذلح تدا لباق عع یا یدعا ۱

 تعل رش ندنحراو> هلج و ن دننانح رک او ندای | كہ داك ردتسارحو 1

 ی رس ج

3 ES 

 هب سل بس Ê تولوا عقاو تکر حو ۴۳۳ رب 1

 تنس هم رک ( ابیقر یش لک یٰلع هلل !ناکو ) هسردىاروطح * یشرب هنسلق هل اتلعغ ] ۱

 لکلو ڈا تقو لکل) لضالا هيلدا ا راععتسا لاحرد بول هظحالم . نسانعم |

 هنادا بنارع هجن ةفو ( بدا هلک ف وصلا هكلب بدا ماقم لکلو بدا لاح | ۱

eدما یتبلکلا ثیح نه هسا مر ۲ هللا بیط یراصنا ادب نکلور دقو  

 ی ےک و چو ہک و و سو ve و ay د

 ( حوا )



 قرفتسم هناذ تدخو *لحص یاب رد هلا رمت مقر ر را دونه ان و
 هليل وصح تاذا دوصع» رایدروک رهاط هدلد تازه ییاد ب>رولو راب دلوا

 تودا ات هر. یز رب س۶” رد ی ال وه بانج دا رح هک هاش داب تولوا وات

 عوبعو قوشعم هکن دید Ce AE یس دو ول مو شعم A #% ) یوم (

 ( یوم ) ش٤ لک د هب راع تاسیحوب یتعب شعا لک د هب راج نس شعا نس
 كباوبالا حفم و ب ایس ال | باسم ترصح ن کا ٭ ناهح رد درمخ راک زا راک كيل * %

 قشعل هن هب راح ا ا و ا ندشاا شلا هدیاهح هلا یت« 2

 i 2 EE الوم تالذک یدزرلوب ا ا بابط

 بودا عایق هرهاظ ج هوا یدادعتسا لاکو ید نارا حالع دنط م

 اعسا ربس هسلوا تقیقح حوا رک اوه یتمه یامهو یدزلوا تمارک باتفآرون
 لاجهدهاشم نالوا قیمح دضعمو تی هلا یز رت سکس یولاق هدنافصو |

 یدزملب یودبا لدب یب بوبح هن ید یزپ ربت سعتو یدرلوارمسم تدحو
 دیشو تبح "ینابم ددح یتدارا نسح كدعتسم بلاط نالوا ییلباق لاک سپ
 قطصم وتا رع یا # ( یونثم) ررروب نودنا تراشا هشدلوا تیاده ناکرا

 هنراولا بس اکب نس تعیعح هار دشرهو تیالو رب رس هاشیا ۶# رعنوجنم
 نوا ب وقت كداشرا یا كنس هکع یکرع هدارالا ثیح نم اکسن و یطصء
 همعاطا نام یروتوا ندکتمد> # رک مد تتمدخ یارب زا # ( یونثع )

 عسیفر قوراف نرضح نارخو دیم ات دا تسز ی مدلوا ت نیش دن

 باب فرس مالسا ند(باطالا ا مالسالا; ارعا مهلا )یی هانا

 ل یور ندلا لالح ید یالو ناشفآ رو كن زب ربت شکم ۳

 قلخ ندتهح ینیدلوا یا یراترمضح یزب رت سا هک افح یدلو تب وقت
 راکدنوادخ انالوم نکا رالفاغ ندنخیدلوا نامز دردان هلومءهن كلا ناهح
 لس تع روت شبات انالوم نرضحو یدلوا ناتساد هدرالد هلیس هطساو
 هتمان كنا شب راعشاو ناسا هلجچپ بودا تیاعر بدا هلکعا تاع موسر وح

 ضح لاالاعتو هناهس قح تینا موسر وعو تباعر یادآ مزاولسب یدلیوس

 هک رار روب بودیا عورش هنابو نوڪ دلوا یبانعو قرفوت

 ۷ نام واهلاح همه ردتدآ تامر قیفوت ناساوخرد قیقوتلایلو دنوادخزا 7

 ٭ ییدا یب یا ه ررضو تءاخو ندرک ٭

 ناتهاو قرفی تودیاامتلا رب ر اب رد کیا ذکر ابدنا سراف رک یز رت شو ۱



ENF | 

 | دجو بولوا تسم ندننیفیک كع رون لوا هراو هلک وک هک رابره بویلوا یلاخ
 نکو دعا وترپ هلد ندلد لګ رون لواهدکدتنا رظن ناععاو ردنا روهظ تلاحو

| e ج كر ادخ نایت e 

 رولو مس هعوج و میس ا تاو تان o شلوا ِ

 توانا قود ردانعم هز ) هتروص ییع مدآ هللا قلخو قایآر دوو ینآرنمو ) ر

 نایعکو دنا نادرب شرعیلقو ناجر تروص یتروص لنهیدجم تقیقح رهظم

 ج دا م ندراورهامەك رد هجو جدییعموب دوخا و رواتروق ندناکونط روک

 هد تل حاورا ماع لب ماسحا ماعدا مم ندادخ ناتسوب نکلوبولو دنا حاوراروص ۱

 هل و هلو ترا Ê نا هحررپ یز 6 د د تفیع> ضر او لصهمم لایخو لا مع نالوا

 هک یلایخ رب الو دد تاوخرد# شدک ار یاب > نإ (یوشم) ناک هحویاییع

 لنام 6م یس هلج ۶# لی دی دهآ مه نام6 خر رد 3 ( یوننم ۱( یدرو ؟ هدیا وخ هك

 مسار یدعیح قیاطم هعقاو هقداص یاور هکنوحو یداک هروهط هدیرول

 ناتیحاح یا هش (یونم) نوعا تاعر یک رکن م زاولو مەن

 ترا یدک ھن .رن نابحاح ناهح هاش هلابهتسا ینا۔6 لوا < تفر شداف

 هولح هدف كها 5 . ىلج روت نانلوار ۹ یک تنا ناوالعو یدراو وشراو

 نآشب # (یونتغ ) بولا دل منا قس تانذج هلفلوا سوکع زادنا
 هدیع ودنک هاشداب هدیروص> كناح نام6 لوا :e تفر شلو بیع نام

 بواواقرغ هتدحو یانردو یدشا عوجر هبیلصا مدعو یتاذ ءانفیعب یدتک

 شعرکوا كلر وانش یسکباره # هتخومآ انشآ یرح ودره #* ( یوئثم )
 هدندحو طیحم رع و فات وم هدنفراصت :دنح دونح حاورالا هکیدیا راب رخ

 ناحودیی ناحودره 3 (یوینم) هک اب وک بولوا بزنم هلا تحا ےس

 هلمج و رب یھی رایدیا هتحودرب دطایخ و طایخو طخ ی ناح ییلره 3 هتحودرپ

 هلی سح یقایماا بولوا هدحاو«سفن جد ندلوا هک بوک هکرلیدتا داتا

 ناتشور هکلب بویلوا هلیراتعا قاصلا هک لاصتا هللا تیثیحر و یدنالکد
 یر وصل لاصتاو لاصفنا هدنضام هنا دلاح لراتفا عاعش ندا ناعأ ندوب

 ناکا ید یراحو ر راونا ندناوترپ هنماسجا توب كرلنا یک ینیدلوا لا
 n قول یزداعتا واوا تند> و گیر و عیصنه هدقدلوا ید هت دحا

 هلا یزبرس سقم ید هلن رش تا ول راک دنوا دح ان الو یدیا لکد ندننهج

 مور رحم را ودنک الثم نودنا تراشا ھن ریاحور دایجماو ینامسج ناقالم

 ( شعور
 تست رد نما اد سس



 یوم کورد ناش رص ۴ قرش وع»>ه یوعد تفو رد ناش ر دص

 | # انو تقو انو یب لا وه # اغ دوخ اهزمه ردنا یلاع * قر وغ ا

 * لوه تت زج اهژرج نایهرد # لوق كنج یبط كن ىلعف كنج
 بعکو # لوصا ن یا لوصازا نز 3 فال ۶ لوغز هدن ام یاهار عورفرد ۱

 مهو دل رو دنک د ی ایلوا هلک نوا نکا هاب ول لاح ارلن و هک ردو ۱

 یزاک دد افلو تلصو هاکو اش و اف هک جد كلرلنا تو دنا روصا یک للایخو

 ی ) هکر دق و یرربخ زرد ردیلکد قشم هش رزوا لایخ رب رکم لاقو ليف ۱

 و ۶# نصا سس تسه امزا تس ۷# نع روت رد ام وام فكنا

 ا ماد کک نالا لوا # تسایل وا ماد هک ی ل 1 * ) یوم )

 ناتس ناب ور هم سکع ## ( یونشم) هکلب بویلوا یک ینالایخوماهوا رانا
 ام نالواو بقا یس ردیکع كن زور نابادخ ناسا و

 كنب لور هام هن ار نافص هلغلوا هیسهلا. هیلک نافصو اما رهاظم یرابلق |

 سوکع زادنا هولح هدن رال تآ رع تالابخ نالوا یرلماد تولوا یاتسو
 هبنادرف هيعجو هنادحو هنيه لذ هک ار ز ردیسلک روهط لر اعصو اعسا نالوا

 یش هجو نالوا هن اسو ںولوا نرابع ندهیخز ر تروص ذعءاح هبت سو ۱

 روظ ندلد تیدحاوو تیدحا هدام روما هلغلوا هب دم تقیقح عفوم ید

 وا یوخ # تساملصف یارو نوح ناح رهوک ( تس ) ردن راشا هننک ودشا

 لایخر هدف سش تب وب *صاصتخ تب لدیاها # تسانریک یوخ تسال نا
 هر دم تقیقح هيل اک ت ارو ید رغاصادتفا یس رغ ندصااو هکر دراو ید صااخ
 یرلهررعم"هدعاق هسامات تمههداشرا یی هار تااستعن رطر نالوا عاق هدننب رهظم

 یش رطكعا ہلازاندلد حول ینا وسام شقو مفت مسانعم ل دیح وت هک هرزوا

 لاغتشا هب طاب دنا بودا e هر صا سو ناح ید بلاط ها ۱

 قارشا لر رو هدک دتنا ضاعا ندروصو حایشا ل ی رهاط منج نوع 2| 1

 هک رولوا رادیدب رولرب هدران لکش هدب رروتصبلق بودا قارحا یتاّنک روصو

 ( نیطلاو ءالانیب مداو ینانا ) رونلواو راربد تیدحا *هیذج رانو تبع روناکا

 لزالانع هکرد هب دمم تغیفح رول لوسش نایروب تراشا هلیش رش ثیدح
 رون لوا یسهلج بول وا دتعو دم هنیقشاعو ابلواو نیلسمو انا میچدیالالا ||

 اد ناب ناور هد سوکع لع کالاس بلق هدنیح لوا سد ر دن را هن اورپ

 ندنس هدهاشم كرون لوا هلا لاحرب مچ او اراتفرک هثماد كالایخ لوابواوا
 ۱ ےک 23 سس



 . یاسیامجو ی امج نم # ناور نیب یلایخو ینا مج وت # ( یون )
 ندنظفل نفر یک نارک و نادنخ یت اث ناور روک ناور هش رزوا لایخر
 (ههجوالا الاه “ین لک ) ةع رک یاوعفرب مالک لصاح رد هب ش٥ ةقص

 2 هام ربا هدى e 6 ناور ةا

 ۳ یدرک دم ( تس ر ا اب ۵ دار رخوب نا دجوو
 نات نداعس بیس نواد + نایعیرادس ماکن اه تردد رک # ناهح تاو

 یایند وب یخدنسن اور حور ےن یدعا رردا رادتفا لد هتایفا ناطاص ق#

 ندنکو دا لطاب لايک یس اماو لاو لباز لط ر لام ها و یلیاط ی

 ردلظ لایخ ترک یهدنفرف بش.( رعش ) نویلوا لن ام هننافرخ نعو لفاق

 تالاس یا همعب زا * لنصاو لوا هد سس یارس هر آرم وف یارس ۴# هک ادلا

 زا هنیفلخناهج »۴ لقاع ربا تماقا هدلی از لظ ارب زک * تبا مرع هیلطم یی

 * لدناسب رب هلوا نفاصهمر و لکوک هزالایخ# هعاب هن دوا تمادن هع وا ن

 یکنجو لص كناهج قلخ # ناشکنجو نانحمص ییلایخرب # ( یونثم ی ر

 ا ناش كنو ناش رسک یایخزو #9 ( یونثم ) ردە رزوا لام ی لاسیخ رب

 ۱ اع و i هم ا ) عارصم ) یعب ردندلایخ ر یرلکتن و رۋ

 | رلردنا لاتف و برج نوع هشلوا یابند هفیج یرلصاند لوا نکیا ( جھ

 نالوا حدم ود یرحف رقفلا نودبا راخ#ا هللا ثببخ لام یرلک دنا مج و
 . لجا ةبقاعلا ةبقاعو رردبا رارف یک روتقاص ندشتآ و راف نداشف و رقف

 ۱ هظح الم كفح هزواران لخاد یرلن احو رام را یسهلج یورک هنس هک: كىرىش :

 . نالوا هدنعز شناد لها یراودنک و لفاغ نداد بح نانس»ه و ررایف

 | لاقولیق نالوا ندنتمج لایخ و نط ضع وید زت الکشم لالح ید رالهاج
 | لضف راهظا وبد كدمروک نم م مدروک ین د نالف ن بودا لادجو تک هلا

 ۱ ۳ ردقهرذ هرودنک هدنرخ او رزالو رار قجاروتوا بودیا 99
 [ لشوآ و ویس هلاح لع لیص ع و رب نکوییا یننبم هلایخوروصتیرللالدو رع

 | بانج هتن رار عاص هلیقرب ینابقع مما زک اب وک بوران قرقیٰلیق هدایند سهاو رازیق
 | بیام روی بودنا ناس نلاوخا كراتهنودوب هدنسداس دلج كن ونم انالوم

 ۱ تس دش نار و لد هکک از 3۶6 تسس یاب ن کیل تسرب سم لقع + ( یوتنم ) ۱

 * چ ج توست رد ناشر کد * مه € اند لفترد ناسعلع # تسرد نو ۱
 جسم یی ۳

 14 ر دص (



SER aی 9  

 TOS TITUS ف

 هر داوا برق بولوا هبتاب ر قاطلا راونا رهظم هللا هللاب اه تعلخ ۾ کتا ۳

 دول یک هیلایخ روص یم لظ حش ندشباتت كن هیهلا ایلج رونو ردا اقترا
 قیقر با" ییوهوم "یسهو تولوا هدهاشم هدشانم لالهو هدتلکش دولانو

 سه دباس هر د دعیهح ناتفآ هلغل وا عر تارک کارت بواو ۱ دنس هر اشم

 ی هلاژ باتفآ نیا هدک دنا ع ولط ننڍ ق رشم نالوا هد ایم كفرام

 او سام راکفا نودیا تانیعت وع د تابذج رو عشا وتر یک ا زا

 ادي وه یسهتکن ( اهب ر رون ضرالا تقرشاو ) رولوا ادیانو وع اسآ موج

 زورف زور تبناسقن ؛هلیلو تی وه بیغر ون قرغتسم تب رش ضرا ۳۹
 ۱ كتاکح وسشا انالوم نرصضح هک رد هحو یدو و ر واوا لدم هتناحور

 لاح دقن تقیفح دوخ # ناتساد نا ناتسودیا د وشد ( یونشم ) هدنسادتا

 بولوا یز ربت سش یرادازم ندنرکذ لاله هلبا سم هلغةرویب * نآ تسام
 دوخاب و هل وا تراشا هتسافترا هتتسوق باق ماقمو هتسانف لاک هلا هیشت لاله

 ید یزیربت سش یک یا سابقا ندیاتفآ ییئاروت نالوا هدودنک هام
 هضانتسا ندشرط لها بواق باتفآ نالوا هب دج ةقيقح رهظم قبح رون
 راولا ق رشم یو رت ناو ز رد رلشعا ELLE یوم ندتهح یدلیا.

 یکحهلک هداشرایانالوء اج هلا ندا ندتفب رطرمب و نطعا نوغنیعا تعیع>

 هر هتکنوت و تودنا رامشا نرلقدثل وا نراشا هدنس هعقاو هراک دن وادخ انالوم
 جرادمجوا نکلو یدبا شالوا توغ یزیربت س٣ هجرک | ہک ر ردیا حیمات
 هسباراو یبرق هبن رهن هس تالایخ لاله هکیدا شعااقترا هلهحورپ هبالعا
 طس وت یرخا ۰ هب ر هند ام بولوا وه وه هلا مظعا ثوغ ید یزب رم س

 نالوا هدنفایس كو هنکو دیا نراشا هب یزب ربت شک اعا هللا ىدا: ی ماعا

 جابو ردا تداهش ةحارص هفن رش تابا نالوا عقاو هركصندنايا و
 ۱ كتف رط یالاتس تسح را ۳ راربد قیعح ءو اذ رع هب ه رول نح هبت ره

 نالوا دوتغم هکر د راو اقرب هدنحا کكزانف لوا هدک دا انفا نت هب رنشب موسر

 شوتسن # ( یونثم ) ارز ردمودعمو دوقفم یک ل ایخ ہدیتسه نایم دوجو

 لابخ ردک مدع لای نالوا هد هعطات سفن * ناو ر ردنا لایخ د شاپ

 یدوحو هدحراخ اما ودك م ولعم د> رکا ندتهح یییدلوا ندنابنادح و

 یر نانکم روص نالوا هدنس هاثد لایخ تالذک ردمودعم ندنهح ییددلوا

 هسیدلوا ,دنیکح مودعم هلذلوا قبراع یرادوجو نکلو ردیبک دوجو» هجرک
r age a a er 2ع هت 
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 لاسیح قبس لط نکلو ىدا شمالاق را ندفلراو و دوحدو وګ ١

 موهوم دوحو وح هد هللا ن اف ریس ها5 فراخ کردو ةتکن هد يبس رز لبه

۴ 1 

a 
gerege هوس ج پس سس 

 ناوارک ۲ ذ ذ مالک EE ةيسدنهلا ليلا یهو هاب رلابسلا وا تاج ۳
 رشت ه د یغ ماع ةغللا ثیح نمد راک دنوادخ انالوم بولوا نخ ییابسا *اروما
 | رس فی رعت هلبا تیسان» لوا هش دید قطع ره هنج الع كنم رطرس ناتلوا
 هدف سی ون بی رق ند یاد هللاءاشنایدنلوا دارب العلاوق اردقوب هدنمارک و
 ضعل نالوا مقاو هدست هردو تهارک و رسم دک دلک لحرب تسنفا ندنوب

 بنمط لوا هاشذاب دکنوجح هلک هددصو رک نسا رووا لیصدن ید نامی

 نامز4حاص توو اب یدلوا رشم هل.هوز تنی مودق حابصلاییع تیهلا
 | نادیسرنوچ ٭ ( یون ) بود حالفلا یبع ی حابص نذوم نکیاربد هک هلوا
 یدلوا حایصو ی دشربا قفو كن هدعو لوا هگنوچ 3 دشزو رو هاک دعو

 یدلوازوسزخا نداخرج باتفآ 3 دشز وسزتخاخ رحزا باتفآ # ( یوتثم )
 ةکنوح یدنا را شک هروهظ تاوام پک اوک هلکعابورغ رولا دیشروخ عب
 یدلیاع ولطند قرش م بناج بوسک ندضرالا تح لبا هر رود تکر حباتفآ

 نامزودوءومتقو نامز هاشداب یدلوا نشور نیز یور تولوا هلاز هرهاز موجو

 هدرمصق*هرظنم ناهح ماش ## رظنتم هش و رظنمر دناد و 3*(یوشم)ولوا بةر تمهد وهعم
 ٩۶ رس دن دوغ هج ا دنا 8 ( یونش») (قح هللا دعو نا )یاو ر هک دنا ظتتم

 هراکشا هلا رس هدد یدیا راشم رتسوک هل رس هدد هدانور هک هنس لوا ی
 # امر ییضاف یصقت دید # ( یوتنم ) ناهک ان لاح نیرف هیلبا هدهاشم
 ار وک ۶ یاس نایمرد یاتفآ ٭ ( یونثع ) هک یدروک هبامرپ و لضاف صخر
 ندقارا چ لاله داخ رودزا دیسربم # ( یونش) شالا باش رب هدننایم هاش
 زا هدهلاقاتف + لایخ لکشر تسهو دوب تسل 8( یوشم) یدشرا یک لاله

 دلکش لایخ فو و راو ههاشداب ته رطرد لوا سپ ید: ا راو هرژوا یلکش
 | نالوا هللا هشو هيم لاله هدتغل لصالاق رک هیلوا یخ هرم مع ئدن ر وک
 | خیس ٩ یلاصتو هراس قح هلیوص حفر ,دلاله تیّور نیحو زرید هنوص عفر

 | ندتلواو توئلوا دیس لاله هدر دج هام فرعلابسحت هلفعاوا لیلهفو

 هدلڅوب راکدنوادخ انالومو زاردیا ربمت لاله ید هنکل ههک جوا ندنرخآو
 ۱ لاله نالوا ا رپ هلغمرود یدن درو بد رگ ةا ع واط قهشلا دعو

 ِ باتا نالوا هد هناس نايه قه رظربب هد هشت رش تابا وب شپ ودرلشعا هدارا

( E ) 
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 و

 1 "كلذ مان فلك اد نالفر رڪ“ ناه لول لات ۷ با دع ربات 0 3 1 ۱
 حج دم الحر حدو هللا لوشوا لوق ا ةو لوتعلا 4 روس مع جا اذآ 1

 نعنآ ( E لاعف دحاو ماعمق قذدصف ِ قدصف هلاحاص 8

 ردرلسع | راکناقع ءارک ویر” هل رحم هح رک او )ار a نالا و کل لا ۳

 نا رعظم ندلا قت داشرالا بحاص لاق اک )ردتات هدنتق تعاجو تنس لها اما

 اتتعا تبهذ رنهلاتابثاقو ت امارکلآ تابناق یفاشلا نیسطا نب هللا دبع

 ةعد رشلا هلج ناسا عياش تب افرح ااا وذل عم ااه عمو تأماركلازب وج ىلإ
 سةن رةكبال مارفاک ا ناو و دقعل او للا لها مهو هیلعاوٌهادقو
 ف ف کو رد هرشکی اونا لر سو (هللا قاخ رغ ىل ااش فیض+ناالا رجلا
 عاونامدقاو هوا ا هبهیمالک بک ردڈھلوا مسقتهعون یکیا۔لاجالا
 شنسرپ هیهرایس عس,ددیعب دهع هکر دب راهم نوینادشکو نوین اداک رجس
 اینا ملاصالاب لاوحا ندا زودنص ندتساوخنو تدافسو فنوک توو نو |

 بولوا فقاو هبهیضرا یاوق هلبا بک اوک یاوف جزو ید رارد ر دیک اوک |"
 یزاراندلارْع د ماماید رلشعا لالضا قلخو رل مزود تاج رنو نامسلط دن |[

 همحو و ییرلش تاجنرمنو تاعسلط رز رک هدنرح او !تخاک مان هیقرسشم ثحایم

 | نوکیا اما ملاعلا اذهی ذئدافا ذی رغلا ةبيعلا لاوجالاناٍلعا )هکر اشنا قرف
 تتارلا كل تودح ناک ادااما دنا وسمح> اروماوا دناسفت تاروصت اهیایسا

 اپذیرا باحلاو بیارغلا كالت ن وكنا اماخ ةئاسفلا هدرحا تاروصتلانم |

 نوکینا اماو مهسا طارصلاو م ول ج٣ا ىلع ےھلحو قساطا حت الص

 یتاثلاو هرم اب ىع“! لوالاف رشلاو تافالا یواهم یف سانلا طو روت ادب رادق |

 لجال امثودح نوکینا اماو ةيضرا یوم هيوام” یوق جیرف نع اهئودح
 یا#لاو ناعسلطلا وه لوالاو هب صشعلا ماسحالاق هدو>وم دن رع صاو+ ۱

 ندیلوو تاز” هسردیا رودص ندین تاداع قراوخ هلجاب و ( تارا وه
 دسر دی ارودص نده وو سوفت صعد نالوا قسافو رولو اتاما رک هسردنارودص

 حرش نادلاو هللا دعس لاقاک )ريد جاردتساو ره« رارعد تمارکا6 |
 سل ا یهو ةصوص# لاعاةاو ار« تیارغلا نادحاین سوفلا| نیعتسیدق دصاقلا

 بک اوکلا ةوعد یهو ةيكللقلا مارح الاب وا مارعلا یهو تایناحورا ضعب یو وا

 یهو دعا ناو ناب -رایسلطلا یهو ةيضرالاب ةب و اعسلا ىؤقلا رع وا ۱
 : ۰ : س ۱ ۱



 اس نزاع نیمار لطم رحم" حالعود # ( یوشم ) بو ۳ نماد كنادزب رون لوا كس زس |نادواج را ناهح هاشیا ىدا لآ هلناح لوا یزاشم نامه #٭ لو چادر دن ردن قالو # لا درآ نالوا هلازورو تش ېچ اتص هب ادر د نالوا « دو رصل 3 مط عاری ز رد سقف دقن قول یسادرگو ص لوا ک لی قید داف سبط لوا * نسقداص و وب ( یوشم ) ردق دا مکح هلکرابد تعترغ لوا هکنوح 4 <IEE X دیا وا هکنوچ %3 (یوتتع )ر اکماک ۰ ماش یابیدعا رد | را خا تب رغ هدام زات روب نوک ج اقر, بولب ر دنوک هن وسان صیضح و . ندنورح یالعا حوا نو جو 7 اک نرەنوك قيااغ هلا ت تقرعم دیدعاف "الصاو هل نداد کین قدا وع هلا تب کار یناکلاسبولق نالوا نزک یالترم هلبا اوسم ضا | کرد اع او تولق ببطو نایشآ سدق زابهشو ناکعالج 9 اطر امن بیو و نهی جت وا قالم نراب یا زدند

 نیماوک ناد س

 ردننهالا دعولا قداس

 نینجا نه را ر قسارمدن ی ) کف
 با لیل ق | ریو یلفعلوا هدهاسه هنفیفح لس بزم ران رکود ما لوا لتعم دل مدهاشم یارب ب ل ر لو نمرو وک صلاح ندنررب ها رم لاک یراهت هاب الی و 2۱ لتلط هلا رول زتو لوا کرد قش a ماظهدنس یا ر 4 ربا لو ار رم ارز ردزوخ ان درس رح ضعبلا دنعو (ح# وهف قدو ی طلا و لی )و ب .کم یشمدهاشم هرژوا وقح ندنسافخ رک ردن رغص ار بسلا ي تلر ےس رک هیلوا نخ ةع رس و قعحت هلا هیلاک تئاروو قلم هلا هیهلا و ورا نردق ضحتو ۱ لالح رحم اعلطم هک ردب رعآ جا ر# اا نخ بویلوا لا بیک کد نت ا ناببظ اراش س یبالع نفامز "هردان لول د روک قج نردق

 ذا لوف بر لو ماکت او لصلاة رسوم دل امام رق هنکلاو ناسا دن رعلاهغللاق رز يسا نا اعصلا ناوخ|یفو ) ردراشک دک دید لالح ر دو قلطم رس اب یار ن رفاو نیس هاداع قزاو> نلک ريو ندمار ءال وا هلا راتتعا یتیدلواقخ یپسو فیطا یذخ اه هغللا نسخ 2 نکلو روشلو ا دارم ید تلصحخ نالوا تبسد هرح" راملوا قالطا هغلوداجو ۵ وسا رو راشعد ر ےس ریس ات سام یییدلوا ج قحدنو ضع لطاب جد 7
 :] | دعیعح نع
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 ندنوریج ۳۷ جد رج ور تورم و مدل | اطخ بودوا نامرډ ندززجم |
 تم

E ۳اب کو ناز دا تا  : EES۱  

 نزای و اجر كالبا ناسنا یزب پورب دتا نارذک هليا تلوپس ند هثلث دیلاوم
 سدقتخرد بودنآ مسمنارمط لا ناعا و قدص نهج زغاورغ رمهکر دوب

 نکیامودعم نعد وجو دوخ مزب یهل انس هرو ناکعهدن امیانایشآ نالوا هدناس>ا

 ( یونشم) ۸ هیلب وسرلاوحا ییدقو ملهي د هن اکس رب ودکمولمم نا اوحا هلج ید
 هک دوو کل تها رامدردنا و شاف 8 ترسم مادیم هچرک فک كيل

 یناهن سس نالوا هدورکن ورد اماف ردلماش مه رمش مع هزکلاوحا لج کا

 هلغلوا كناسحاو فطل ویذ نکلیق امد هراکشآو ارجا مزواهزکتابسل رهاظ
 مه دوز ( عارصم) نناث عارصم دحض بو زار وایق تجاح ضرع |
 یرلئلوا رویم 6 هح رک ایل E عقاو # ترهاط رب شک ادج |

 هد زکر هاظ یرس لوا بودی رنج ی یزس روا م نکلو مدولب ۱

 وجردآرتزا ا 8 دوب ی شام نو و بودیا نورقم د ۱
 بوو هدارا نینحو هلانو نئاومآ هلقایلا درد ندنیتشام * هصز چغو 4 دو

 قسشع ( ع ) هلغلوا قباطم هنرابلاق یرابلقو قفاوم هترانطا ید یررهاط

 ناح نایمزا دروار نوح + ( یو ) بود # دول نوری نیک دهاوخ

 (ع) س یدلیاراهظا شورخ ندناج نايم هکنوج ناهج هاش * شور
 رع دما ردنا ٭ (یوسش ) هرزوا یوم ٭ رک اوه دیالهکعا چ وم اب رد

 یناصس تیانعراح و هشوج تاجر تجر یاب رد لاحرد # شوج شیاشخ

 دیرک یاشنا 4۶ دو ورد شباوخهب رک نایمرد # ( یوسش) پواک هثنورخ

 قزخنسمهرانق یاب ود ل یحایذح زا رکن یی یدلنا هبل باوخ اکا هش رازو

 هدناوخ # دو ګور ئرسهکو ا باوخرددید ۴ ( یوبشم ) هدلاج لواو یدلبا |

 تولوا راد دب ی رمش رس اک ۱ هدنلاح یسانف ی یدلوا اور رر مکید دروک

 ( الوسر لسرب وا باحءارو نموا ایحوالا هل هملک؛نا شل ناک امو ) یاوخ رب ۱
 كرس لوا الع و چ ع او تناحاح هوره هش یا تەك * ( ىوشم )

 هکر دو ناشن هناءد تیاعاو یددرد اور كناحاح ناهح هاشیا هدم ندنناسل

 | لواهلک برغر نا ۱ تا ا یو )
 ی ۳ یا س ی س یک ھر س ج

۳ 



 بطق ید هل رش تب وب تعیعح یابرد ردلوا تعیرط تالاس یا یدلیق
 يز هب وتو دایشرا كنب باتف اروا نالوا تبالو كلف رک مو تیاده “راد
 بان زا هکر دون لک هن رط نعل رد را شمر وب تراشا هب هدعاقرب ندندعاوف

 هسلوا یتبج یارمسمرح لخاد كندحو یا لاج ماج لوا یسیرب ندتبج
 مالسلا دعب زا هشسنا تاقالم هنب رر هدنولخ هیشوک تّمب رط ناوخا دوخابو

 لاغتا هيطاب ٌمیفصنو لابقتسا هب ىلج هلبق هلا مات صولخ بودبا مالک عطق

 هدعب رارک هروعشنامز دن بواوا لازبالبحراو نایاتردقرغ هدلاع یراک دا
 وه ناسل نالوا ءاقللا ف وج نامجرت اف تیفیک رثا هدک دلک هسج ندییغ
 ۳ رس هر وک اب رکصنداشو رچ۔ همج باح بور اوت دین ن را و

 راردبا صاخ تبخگ بودبا تب داب لقن یداوف ارم نالوا یزا دادعتسا
 تسم ءاک ندنادهاشم یابه نانلوا هرادا هللا تارابع حادقا هدنفرعم مزبو

 "لاوع لال یوه لح اوس ةخاص بودا شورو شوج شوا رډواکو شوهدم
 درج یب ؟ تلفغ لها و ا ی بیک رار لصاحطا رارد الام الام هللا نافشاکم |

 سنا هلبا لالطاوذ یاب و دج هاکو لاسو دجو ءاک بویلوا تیلور لفن |
 ءاٌقلا دعب ایه هلغلوا ندهصز ول ید ناهج ما لوا سد ردلاج ؟هدهاینم

 كلم تششح هنیک ناک # ( یوم ) یا بواوا اشک ناز هب العا ۱ هاکردو

 كف نانهج کلم ناجو سا قزارو ناکهو نوک قلاخ یا هک ؛ ناچ
 موک هج نم ( يوتنم) رودصلاتادب ملعو شو روععیا ردکناسیح | منیک

 نسرولبب یرارسا نالوا ناهنهدمربعص نس هکن وچ # نان ینادیم وت نوچ
 مزب هشم > یا # هایش ارام تجاح هبشیمه یا * ( یوذم ۱ ملی وس ھن نب

 هرکر زب * هار مدرک طاغامرکید راب#(یونثم)ءاشاهشنالوا یهانب و ام كلرقج اخ
 هک رد وب یسبرب ندطاغو وهس ینعب دبا شلوا ہارک بودبا اطخو وس ی |
Eند قاچ و نسخ نکیا قجهلوا هتسوب هکتیح نبتم لبح كنس لد ةو  

 ( ندررحاع )

 | تب و یاب رد قرغ E ندودنک ی یهل ۳ بقا ول

 دمآ شوم نوچ # (یونثم ) هلبناقح دوجو هرکصن دن امز ربو یدلوا
 قطنی و یذلا هناسل یه یک هاه ندانف باقرغ هکنوح 3 او باقرغز

 ج بمرد داشتب ناز شوخ # ( یوم ) هلبسنا تاذلو تود االتعا هوا

 اشا# ییرس(هسغلل سفت دج یذلادا ) بولوا اشک نابز هبانثو حدم # اتو

 زا ی کم ف کیا نس نامرد مرادرد ید یسدرب مدلوا ی برا لاوترلا 1
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 .یاوعفرب نایعالا عدبمو ناوک الادجوم نالوا سدقم ندنامزو تحو |[ "
 لاعالاربخ *هلبف ییهمرکم ةبعك ( مارطا دعسلا رطش كهجو لوف ) ةعرك ا

 نب رق هلوبق یتاجانم نالوا ہمت رع ءاکردو یتادابع كرلنیعا لابعتسا اکا بودیا | "
 یدروبتلالد هنهجوت لسراعاخ ترشح یتعا هلءاک ناسنا هدینعم بوند زلوا
 ناطبح یهمرکم هکم لیلج نامرفاب لیا هللاتاواص هيلع لیلخ میهاربا ارز

 زارا ی هتکن و شا هزار نامرح نولیف صیصوت هرزوا هثلث نیطاساو هعدرا |
 هدقدتل وا 3 هندوح و اش تولا ند هکم عضوم یاو eA هحو هکیدشا

 هنب رزوا سفنو ح ورو لقع نیطاساو یرصنع راودراح خد مرکم تدب لوا |[
 هک دلنا اضتفا هلل وش هیهلا تاشمو یدشوا نیک نادبش ید بوتوا دای

 ` نالا لینکب لا تقیفدو تقرع و تعوطف ترش ل
 عیج سالح باق بودیا افصتسا ند هراس فابع نصخا دیعرب نیییا ھپتاسنا

 بودا اشاو سالحا هدنفالخر یسو افصم نام هنناذ لجو نافصو اتا ||

 یتقیفحب هبعک لوا تبع قیرط ناکلاس هتل وانا كالفا رک وی امز لطف
 بولوا عج هدنسهسلق هعج نالوا تالاک عیج ععاحو رودبا ترازو قاوط

 هدنت انادم (نوعاد مهتواص ینو ) افصا نس هیطخ ( هللاهجو مف اولوت اخاف )

 هقح تاحانم امو نمی بودا ادتفا هناده ماماو"ارآ فص صوص سم ناینیک 1

 "هلبقو هیغود ندنس هلق یساوه كلاس هجو هکمادام سد رارولوا اشک تسد ||
 دضعم همر وس زول هرەد هتع نالوا تال عاج تارحو دیعا هحوت هر قیفحت

 درع ندلایخو رکف هدننالص للصم سفن ارژ روا رسيم لوصو هیلصا ۱

 ( ءاوه ههلآ ذا نم تبآرفا ) بویلوا رداق هصالخ ندناروصت هقدلوا
 هلبایدوجب هلا هک دنا هلازاومخ ینامج دوبقو نلوا یلاخ ندعلوا بناعم هلباتغ

 هب زن هبت رح هنرهلتعلا بسح و ی هلوا دحاش هسدقم تاذ نالوا هزم نالتهح

 ماهوا کلاس یدعا نتروق ندناروصتو تاهیبشت لایخویهو هسلبا سددفتو ۱

 ندنتمهباتفآ كن رطربب هکر د زوس یتسه *هبذجرب ندبا| صیلخت ندناروصتو |
 یدوج“* تشاو ٹینا الب نود هلازاو افا یتانیعتو تاهج هدک دتاز ووا |

 یره اعم كنابطا ندإ تقاذخ ءاعدا یخد هاشداپ سب رواوا تادحو لاج ۱ 1

 كندمجو هللامرک ییعماما هدک دروک نرلترمحو زج بولس نغیدلوا تفت |
 *# نذکیال یذلا ءرثاب .كيلع و *# بعصب نم سلف یو ذكلا عدو ( تس )

 - E e هدکد روس زون هبات رک هاکراب هرزوا حورتشم هچو بولوا لماع هلتعصت | 4



 ۳ یرک بور کدو ےس توروو | غال وقود ردلکد لوم رب »+ تم
 لماک دتش رب نواب نک وب ربا لیاط هتسح سال و لطاب روز و لصاح: لابج یسهلجج كلرلن ول دعتسم بلاطو رروپ ول راب هرزوا بولسا ول دا وار
 ۶ وا والخ سەل ندا ته رط ن کل هوا ضاّعا هرالم کمو لماک ندا ته ر طظ لیکن هلا دعرس راوطا ۱ دقیقا جگ ع کود ِ دار ندو ارز نس هی وا مک ز ڑک راهنز ته ر طظ بلاطو نصت ع یااما رولوا رود ندرلنا ب وای 3 ظعا یا یداذو شاانو بورو» زود دنا ا یصاق هک رد نوک وا لب اب ۵ هد
 2 رازماک نفیفح ناورهرو ته رط نارس هس ول ردمالعا نرلتیهام
 رنک دام زا نایک> رگ ندسش رهاظ # رلب درویپ عور ۵ اب وا نوجا راعشا ییانهو ید راکدن و ارخ اب ۷و۰ سب مهسافتا و روت الح ضافاو هاو لوطد دزاا انسعمه نوساوا نار 5 لدو ناج ناراز ارم راک ات
 و نیلا ہلا بر یادح هاکردب هاشداب «

 د لاو ییا لب فا و ار یبع ¥

 ¥ ندروا یورو هاتشداب ر
 ¥ سس دام شاداب ندید ناو>رد

5 
 4 ام

 مگ ردو یسلوا ر »اظ ی رگ ها ن رگ رنک ؟ هطاعم هدیه اشداب وخ
 ایپ ریس چ ( یوننم ) بویلغا لیا تقر رد دردو یدرو» همه نوت بوراو درا ر بناجو یدنک دهم # دّشبار ع یو دد چ رد تفر ۷ ( یوسه ) نعلىدلي یں ی اج. ا قا ناب %& دن ود رسم ی نزاع دنهراب 3 (یودنم) یدروک ین رگ كرم Aa روح داش داب, هد دیدب ا رایج نآ ع و هش # (یوننم ) هکر وناوا لقن هد رد دا وص> ی ھا شاب دا ص دلغل ول ین نار بلیط تروک ییغر شم هدناوحو یسدعا نم مو نیم ز یور هاشداب هلال! تر
 ش ره نابااط و تشر رط ناکل اس یه 1 یدلوا ا ندنشابی حر روک كهاشیرب رڪ” % دن ار دس كشازا

 قیاعح ق هل وعد ۵ نم i وه تشاحور را دیش لدول رک لیف اغصا | هلا 9 ل دیک دا ےھف ر کا یک دتا ۱ تسارذ هلا تیاردو م ,هق نعددنلوا ترازاتشا ږناکن لوم هن هد هغ رش تای و تی
 «,رردوراتسا عفر ندن راونارپ ار لاج راک دنوادخ حج ور نکیا ردنا راذک و یا مال رارسا هه دح فر دقد رم ناب ۱ با ول راکخا و دلح عا یدنلوا هداوا راکت
 ندناکمو رح رارسا مرکو د از قشاعیا کرلیدروت بودیازادید ا

 س

 ا كرلیمارح یچ : روا لولو رارو نح ی” ور



 یکی وج ندنوخ كانآ هش مچ % دشیوهن نو نوح كشازا هش مشڪ #1 3

 اضقزا # ( یونثم» یدلوط رلقمرا هللا شا ولناق ناقا ندنزوک غی یدلوا | "
 ییارفص ندیهلا ءاضق نگیا ارفص لب نم نییگتکر س #* دورفارفص نییکتکم
 هضاخ كماداب نهدو 2 دوعیم یکشخ ماداب نعور * ( قوش ) یدلتا هدانز

 ضبق هلیلهزا # ( یونثم ) تلذک ویدتسوک ت سوب نکیآ ثب وطر یسهیعیط
 ضاق یدتک ی بیلت ةا نکیا نیلمو راد یرنلک دید هلیله ¥ تقر قالطا دش

 ارشن ایا ٭ (یوتنم) الثمبولوارعاط یسکع هس رلبدتاهنره لصاخ ا یدلوآ

 یک تفن نغور نكر دباران ءافطا دراب و بطر ءام # تفت ویمه دش

 راکشآ یکو دا ترذق دب ر وهعم ايشا هلج نعل یدلوا جو دع هلا شدات

 ی راک دتسا رب ی هنج ومص د لياع ليلعلا جالع بواوا نادپدب یزعگ كنابطاو

 رجاع هنس د أن ىش ودنک هز هللا سدق یاس یرس ادهلف یدلوا اداود

 ندذصف سپ راشعد ردزجام زاب زاره هتسهب رتو بیدا یسفت ك رغ نالوا
 شن | نب راموهوم قیسھو ق الخا بدهد یر ودتک ز ونه ذکر دوب دصح

 بح راتسد ماخ نیلوا صالخ نده رشي تارودک ی ویعآ قارحا هعشع

 هک ندسنفرع» رارساو تشب رط راوطا بودپآ تخو حش یاعدا هلبا تسارو
 هدکد تا تبانآ بواک رالد هداسس ضعب نالوا تقب رط بلاط هلک وس تالک
 قال و هلبا تزنک رابغ كترکف لالزبآ نالوا هدکللق كنسماک ر لدمج یی" دلقم لوا

 رک د نیکنکر س جالع نالوا قفاوماکس ردقنا هللا كش ءارفصكنيش دام اکو |
 وک ارفر كنژ هنفرک یک یرابلق بوند ردکعا تلرح بورک هتولخرب هلیلامعتسا
 عاید اد وی تسوم و | رعص ترارح ندرمس و ۶ هک راقد وق هک رخ

 لکا لکش هلطاب تالاي عاونا ههاه وا "هدیدو تولوا هتسوس هثتسا نولح

 هدکد لک هرودص رل نعال ام ولرد واردو انعم یی ظاَفلا هن یک رلقناص هدشود |

 رولوا لت یعاهد همی ول رک .قمردنول نامه یدتا هبلع هر دج کو ددم

 هج تورد راد كج هوو تب وطر و بودا الاظ یرلغاب ماداب هن شاب ود

 هدنولخ هجرک ا یر وص بوایعص ندکنتو هرن هر یهاکو راردبا راتفد

 ردمزال تکرح رادقم رب اکس هدک دشود هضبذ هلغلوا هدننک ضع یلق نکلو

 لد نادییرض رک ذ تراک د یهاک بور درک یر اره و تشد بولد
 | هدلعم حیث لوا ود راو مکرت لب هننا روضتوماهوا دعا ںو روڈ یغامدو

 اک ون نسدک ند e اد 7 هک ردهزال سا ر ندعورف کس هدک دستا مالعا
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 وعکو انملا دعي اش و قل ها هبهلا قالخا هدم وو حالطصاو رد هس انعم 1

 اک ی ینرب ره پولوآر هاظ توبنو نطان تبالو سب رربد هول عمر ۱
 ساتفا ندنوبن حایصم قالو رو جد یو ردا ذخا ندنس هصاخ تنالو | ۱

 ودشک كتيحصلا لصفا هیلغ تلاسر روشک هاش نعا .توبن نامسآ ناف آ بودا |

 ردلک | ندیلو ید ین ندید لوسرو رولوا لضفاو صخاندنرلتوب یرلتالو

 تلاسرو هیکلم دهح هب دجا توجو هیعیعح ےھج هر دم تالو لاو ۱

 ندنلاسر یون كاوسرر ره هلاراتعاوب بولوا یر هب رشپ ةهح هر وتطصم |
 واصلا هيلع مانالادیس ترضح كلذك ناك اذاف رولوا صخا ندنتوبن قبالوو |

 برقم كم هيف یعسلال تقو هللا عم ل ) یاوعتر , یرلهصاخ تبالو كمالسلاو |

 هلغلوا هبعب رشت یرلتوبن هبتمماما ردقارفتسا هدست وه بیغ ( لس رح ینالو ]
 نیح بویعلوا رت ٹر ییعمو ةروص رک او انطاب و ارهأظ رکا هدلاواو لاعا ]8

 سپ ردیراقدلوا رومأم هلا طوبه هتوسان صیضح ندنو ربج جوا «دنوعد |
 رک ذعلعتو تیاده ةقردپ تما رطاوخ و ر مناخ تاذ لیمکن ةر |
 یسدع رک( هللاءاشت نا الاادغ كلد لعاف ا *ی ثل ناوفتالو ) نوحا تبسم ۱

 نوبت دیشروخ روت یا ی ردشع | تلالد هن را هیعا رشت یناعم بودا لوزا ۱

 سفلر ندن كلا افص باق نالوا تدحو لاج نا طولت كتس هج رک | |
 لعف ید لوق هللاءاشنا هکر دول هی رشت ةهج یاضتقم نکلو ردلکد لفاغ ]

 نماد تبشتم هدلاح عیجو تعصا هب هفعض تما بواوا قیاطع هکش یش

 نوحاراعشا نکو دیا داشرا هتسانعم هو رزق تیادهو داشزاولد نسهلوا تشم

 هدلعم حز نالوا نوع ندقح انطاب و ارهاظ هک رارروس راک دنوادخ انالوم
 دوخ هلو ههو اه عم رلیدع د هللاءاش نا الا هنو ااسل هن ندنرارورغو رک

 ( مپ ولف ف سلام مهتنسلاب نولوق ) قادصمرب راس ایخد اذثتسا كرت راشورف
 راح رد اقو رابجو لیلج لوا نوح ا ینیدلوا قفاوء هنن راناثج ی رلناسل
 1 لرلبببط یرلک دتا عج كهاشداب الثم ردنا رادندب ن راراهتفاو رک هدااح ره

 ( یونثم ) پواوا لهاله مس ی هب رشاو لئاق رهز قاب زر یرلکدرب و هراع
 ( یوم ) هسرلیدتنا هنره نداودو حالع * اود زاو جالعزا دندرک هحره ٭

 هشاحا تحاحو یدلوا نوزفا مر # او ران تحاحو نورفا خم ر تشک #

 3۶ دش یوم نوج ضرح زا كرنك نآ # (یونثع ) هلابو یدلوا نوزرقم
 ( یونشم) یدند هلیقر بولوا رازو فیحم ندض رم یالیئسا گرفتک لوا

 ( مچ )

N: Fan 



 = ۰ 

 قفو رپ ی دعا یدرتسوک یرمشپ رگ 7 جو e ؛ ( رشب رڪ
 دغ قود ۳ ا هللا ءاشد نا ۷۱ ادع كالد لعاو وا ناوفتالو j af هر

 هع رب ره توسیعد لعا نا ن نوجا قشر Uk هددغ نودام کا

 ! دوج ولابحاو توروگ روغقمهدّسشم ۰ هصد یراثخاو لعف هدد ورس لح

 رذکر ک كمعا ا كرو ت كل نکح درک هدوح و شر ندعا قلس قدارا

 عج اشسا تقیقح هکلب بوبلوا حد هللا لوق درح حد انتا نکلو

 ۱ دک زر روب راک دنوادخ انالوم ولد ردمت اس هف>* تاش یزا نخ ا یدلاوحا

 م دام هلا ات سا لر" # تست وسق مو ا یوم و

 دنا توسقو تار 9 ود مدآ رح هلا 4 ید رلرضءد ردنوسدرب هدو

 نادنیلق هنسک رک مادام سد ردتلفغدمدآ حنادن A نعل رلشعا تانک تلعه

 هر و دهام و دیاروهفم هدنشم تسد ی راتخا هيعا|تلفغ “اق او توسف “لازا

 ¥ تلا ضراع هک نتفک نیک # ( یوم ) هسحو نلوا یلریصد دند

 هکاب ردنلاح یضرامرب هناسل لاق درع ار ز ردلکد كعد هنلاءاشنآ نامه اشسا

 (مکنابنو مکب ولف یلا رظنب لب مکلاعاو مک ر وص یا رظنمال هللانا ) بجومر
 اسد یا + ( یوم هکر روس راک دنوادخ انالوم ولد رد هنانو بواق قخرظن

 با اننتسسا ناح یناح كلا # تفح تس انئتسا ناج اب وا ناح # (یونثء )
 ۱ ته رط ناعلاس بول کن وح اع ده دح ر ولو مدآ هقد> رول یا رد تفح

 نایلحراوتا هعشاوتر هئلوا هل ند در رمن تارو دک هلا هب وښعهو هر رو ص ڻادهاح

 رصب ن وع“! یو ) رهظمو رارولوا دازا ندت انا دیق هللاتاذلایدحا هجو
 یارس مرح مرحو زاراب وس هلا محو ندعح هسلیوس هنرهبواوا (قطخ ېو
 هداتشتسا سد ردنا تنراقم هاسسا هسابا رودص هزره ندعطان قاب نالوا اسف

 سو هيل هللا ی یص اع رت ترضح هرکص ندقدلوا یناک باق رک ذ
 كر یهن نکیا لکد لفاغ ندقح نیع ةفرط واوا لسزاو ءایبنالا ناطاس

 ترضح تاذلا الوا باطخ یک ہد هع رک تبا ندالوز هدنصوصخ اشسا

 هدزو اناسب یا ( یواثم ) ر دعتو رد هب اعلا لك | هيلع نادوج وم ۳

 لاّوسود روئلوا قیفوت هحن # تفح تسانثتسا ناحاب وا نا ۶# تفکب انثتسا |

 هب ر كمللا ناواص هیلع هان تلاسر نرضح هک رد وب باوج هس راردنا

 برق ةغللا بسحم ةا تنالو ردراو ی همام توب بت رو هصاخ تیالو
e 



u 
 | فارحا هجنا رع تمافتسسا كم هب وب مب الاح رد هد یاو تسد رس
 ی دعا یدلوص یک یارب لک تواوا ضراع ترفص هنراسخر تفاطلو تلعو
 كع اج ردلپس ماج مب # تسوا ماج نا تسلهس نم ناج # (یوشمر
 عامرد م | هتسسح تعدد 48 یاس )ارز ر دادن ف هن و حج لوا اح
 هک هلو ارکم ولعم سد ردوا مع هتسم دیم درد ها قسع ك ن + تسوا

 دوخ اب وهمناجناج منب هکیآ ر ھ + ام ناج ص در ۲ نام هک ره #3 ( یونثه (

 درب # ) یوشه) و دنس هلا هم .E سر دا نامرد هع اناج نالوا ناج ص یک

 شوت دم کن اج صو ردو ید نخ رهاوحو رز مب ۷# ار ناج محو ردو محک

 اسیا ل ناطاس مالک ل اصاح یدتا لاخدا هنکلهودنک ی ہد یدتلدا

 نکشلوا یه یه بودیا جازما لاکو حاودزا هللا سفن هیسدق ح ور نالوا

 شون هلکع | نیز هلا هلحاع 7 ناطوطح ئ ۳ س 4لط اب نروص واتش ىو

 لافتشا هره ینام مج ی اوشو هنا سفت ناذل تولوا RSE هنس

 نالظو جالع هنحا رم فارحا ںولک حاحوعاو لالم ند قن لالتخا

 رسسلم جا رعم هر هبن احور ناح وا جد ودن ڪڪ هی دعلوا حارخا ندهبناعج

 :ask نغیدلوا جاستح ۵ دا تنمطرب نوحا ص)السخ نداالب ماد و نعیدلوا

 ف EET “صر نالوا تسانر نح نشل ردص نوحآ یوعد ناکد رب ره

 هل س هاضح الم رد ته رط لها وداع تابطو تەە هار دش رک ییاده

 دوو تک یتسد اج اکیا ره بویاشا تلصو نیحاعم هو رو درد

 راهظا یس ره هدکدرونک تدارا هلبا تیوطو صولخ ود رد هدزکت ر

 هلج ۶# ( یوم ) بوک تقو یوطسرا یرب ره هکلب بويعا تردق مدع
 یزابناجهدکتم دخ هکر بدید ههاشداب یسهلج ## منک یزابناج هک شدنتفک
 ارآو ےھف # منک یزاب او عرادرک ےھد # ( یوشم) ف یزادناربسو

 ارز مدیا ماعا قاقتالاب هزل وصح ڭلومأم و تورد ص رکفو ۲ هدنآ مچ

۱ 

 (یوشم) رداع سش رع رب رهندزب # تسلاع ح۶ ام زا یکی ره ٭ ( یوئثم )
 ردراو مع سه هدر سر مزا نوعا ماو درد ره# تسمه هام فکر دار مار ھ 3

 یس* اجا را هد رھ هک ار هیلو ۳ هک رد ها دما رج هسرول وا ید ارآ قافنا شد

 ندنرارورعو بک 3 رطب زادنتفکت دها داد رک + (یوشم ) بود ردانا

 ناشدوع,ادخ سا ۷ ) یوم )رایدعا قیلعت هر هیهلا تشم تویعد هللا ءاشنا ۱

 توهص )
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 ۱ تبع ی دشا نداملاو نزح تاغ بولد # هبحاص رهدلا شحو:سا نیل اک

۱ 
 أ

 حدقرب (تس ) بولو تل ن نیکو وت ی تحاررب کود

 بارش هک درد و هآ ۶# راخ جر ردراو هدننا كلکره ۶# راج مر نب هکردقو

 | لایخ یساعصو بانا یس نما و تارخ یروم*و تارس یروص لن اند

 | هلوص>و نسروناص لاب عارف هسریا هدا ره نماد لما تسد ک٠ آ رد باوخو
 كتلذرارهو یس دج ت كجا تحارب جد لوا اده عم نسروناصوا ندناح راک

 ۱ یدلیفهیک ( تب )راو تناهن هتتفشم هنوتداخ هنس نما هن تولوا یسەم دەم

 | كلاح كنساديش لد یا ءآ *# افجو زوج هیجا هلیقاکس * افو نادرکر س حن رج
 | رخ یسرب لوا # دوب: شن الاب تشادرخ يک نآ ۴# (یونشم ) هکردلئام اکا

 یدالکد ندهفک ومرجاما یدلوا كلام هرحرب نعل یدیغو قرا یدنوط

 ۱ یرخنکلو یدلوب نالا هرکو ب # دون ررد اررخ كرک نالاب تفان # ( یوشم )

 | فاکا هدنتع رع تشب اما یدلوب یدیلاک بک ج ید حور سد یدباق درود

 أ
1 
1 

 | بکس بولو یرلنوح ور هکنوجیدیغوب تدابع سسفا هدنتمه سو تعاط
 بولو شف دوب ر لجا رک هدکدلک هلآ: تن قوس هتاده قبرط قب

 | یبآ شدوب هزوک * ( یوم ) یخد كنسبرپ نینیمهو یدالوا رسم لع
 نوداوجو تسحو یدمروتک هلبابآ اما یدنا راو یسهزوک ۴# تسد تم

 ۱ یدلو یا دکنوح ۳ شرت هزوک دوخ تفا نوح ار تآ ۶ ( یوشع )

 | .بآ نکل یدرونک هلا یمسج *زوک خد حور كلذک یدلوا تسکش هزوک
 | هرخآ رع اماف یدلو قبع همشج هکنوح یدا یه ندتفرع تارشو تب
 | ندنفرعم نایح یآ ہلکا تسکش یعسج *زوک تو: نخالف كنس ورا

 بن ناب هرکص نک سا هاو هلانردق ون هانمللع هاشداپ هل ابو یدلاق مورح

 | نیسرواوا سو أم نوع نیک رطاخ یا یدتا بور و تیلسل هنیلق هلا

E۱ هرجا ردهدش ناح ةکماداز یدلوا گز زونه نمسح ۶ زوک دوخ  

 نامردرب یدردیدكاک رک وب یدعا ردراو ےھ صرب هجخز رهوآ ما ز. هدرد ره

 ماشداب ۶ تساوو اب زاها جج ڻناسبط هش ۴ ( یوم ) تولد زد ماوق هلا

 | ناج تنک * ( یوم ) بودیا عج رابط ندلاعسو توثجو ندلوصو عاص
 یاب کیا ر ه نعانص نام ناسمط یا یدتا ۶# سام تسدردود ره ۱

۱۳۳۳۲۲ 
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 زوم یوم a اچ دوس و هیت رج e وی 1 my en و حج



 بس حج نت

 سو

 یار ؟دب سا ا یادول * ) یوشم) رب یا 3

 | هدنتمح * نآ تمام لاع عن تمیمح دوخ( یوشه) ناتسا دو نادسود

 . لاو>تیاکحدر قباقح بانراضرغ یی ردنیلاحدقنمزب دوخناتساد لوا
 كنراشارهو هتکنرب دننه هطةنر هو هص > ر هدنتش هصقرب رههکلب بولو ا قیالخ ۱

 ۱ تیاکح و هحرکا مرگ ناسالحو مد ناسبنایا نس ردراو دیانکرب ةدنعح مچ

 مکسف اینو ) قفورب نکلو رد زابقشع هصقنالوا مقاو هدننایمل رنک هلهاشداپ

 تسدوجو ناطلس حور ( ع ) هک ردراعشا یزیلاح دقت م زب (نورصبتالفا
 قلوا سفندا رمندلربنک و ح وردا رهندهاش اب هصن وتم وچ بلق تار سسر

 لوا ندنو# نزا شاب یامز ردیهاش دوب # ( یونشم ) رونلوا لعنهرزوا

 ٭ ندتلد هو شدو اند تام ٭ (یونثم ) یدہاراو ہاشداب رب هدنیشسنامز
 یزور دش هاش اقافنا # ( یونثم ) یدیا ناد ناطلس ےھو ایند ناطلس مه
 و راکم هاش نوک و اهافتا + راکش ره زا شا وخ صاوخان %3 راوش

 | (یوننم) ناهک ان نکردن راذکو تشک نولوا راوس هلنايصاوخو دنک نوجا
 (یوثم ) هاش یدروک لک ر مدهارهاش # هار هاشرب هش دید كل رنک كب *

 (یونثم) هاشناج یدلوا یلوق رنک لوا ٭ هاشناج لرشک نآ مالغ دش *

 یناخ ع رم كهانش هکنوج # دنط یم نوح صفق رد شناح غرم #

 لام # دن رخاردل رنک ناو امداد # ( یوم ) یدلوا یرطضم هدندب سفق

 ٭ دش رادروخ رو ازوا ت رخ نوچ # (یوشم ) یدلآ ی رنک لواویدرب و
 رک نآ *# ( یوثم ) یدلوا رادروخر بولا یه راج لوا هاشداپ هکنوج

 ح ورهاشداب ینعد یدلوا راه رنک لوا ندیناهک ان اضف # دش راع اضقزا

 تینا رخ ندو ۳ هاکلزندو تص ل لر وری> یارس مر هلا حوت عاونا

 نارطاش نوههررلا كراکش رارسا یوهیت هننایلباق "یزاب نالوا هدندادعتسا

 دک دتا هفداصم هش لریتک نکرد ردک نددیلاوم از هاش هلا ناکرا

 لد هنراک هعدخ فلز دنک و هتقیش هنراکم منجو هت یراسخا ات اد

 ۱ نوسرا هدا ره نداد لسا ابد نا نوستک هسر دیک هر هو یدلوا بښل

 یتدوقن رصڊ و عمو تداراو تردقو عو تایخ نالوا هددوجو هنب رخ وید
 | تمن اب زەن هدقدلوا تلصو *هلح لخادو یدلوا ان بوری و |

 ۰ ناهک ان ن کیا | هرژوآ رسم لاک ند اتفلا ود رواوا یی مه العا ندوب 1



 هرز خر هلهحوو هدنفایس كيقح نانلوارک ذ یواضب یضافو یدلوا نامطم

 دن رز لت) سو هيلع هللا یلص ها یا راشاوهو )دک ر واوا مانطاةیکسم تالک شقت
 شفتنا كرشملا سلا لا لقتناو هندبل مالکلا كللذ لثم منايا حور ايقلت امالك
 جد كراک دنوادخ انالوم رارسا فشاک سد ( همجووضءب صاصتخا رغ نم

 قادصر هلی سنا کتی روت ندا روهط ندنلق نعا "یداو جور یاسوم

 تالو تئارو هلکعا سدقت ن دشنوک تاملعت یترسهحاس ( كيان ملخاف )

 راونا تاجوا نذت شب تالط ییدشرتسمو یدلوا عاق هدنماقم هدم هقلطم
 فرمشم هلا سنا یاطخ ندسدق تاذ مرج هلغلوا رومأم هلبا ےس رەت هنوکلم

 ناراسبع رهاوج نالوا ج ردنم هدف رش "یوم هک هبییغ تادراو یعیدلوا
 | ندناهجو ري نعل ندناهج عیج هکلب بویلوا ند هدحاو ذهح رد هیس دق
 | دلع شش هلدصق نراشا هنشدلوا یتام اهلا كفلطم ضابف نالوا سدعم

 تقل یفرعانا تدیحاف اف ازنک تنک ) هکردو ( سداس هجو )رایدتا

 لوصو یک یوا لا یی اےس بح قلخ روهط دهه و ( ییعال قلا

 هفلاظلادیس یدازآ و رمس ورخ غ اذهلف ردا یار قشع حد یا لآ

 | ع وحراایه)هدنراک دتا لاوس ن دک ولس هس ويد ةناهنلاامو ندیدادغب دج

 |نالو«؛بانج سي راشم روب مالعا نغیدلوا تياد نيع تاهت بود( ةيادبلا ىلا

 ی ىوش تناکح ءادتا نوعا انا شدلوا ادخ قشع اهتنمو ادم د
 هعشنع شن آ هدروصلا تاذ ةعلف نساهتاو مش  هاشداپنالوا قشاع 3

 ` قا بودا متع هللا تاک الا "هدارهش ن دیا قارحا نسمهودوحو

 فد رس ؛یونثم یک طع شرع نالوا لمس یداسدا فارطاو لصتم هرادتا

 | تهج یبرونر ددح ییکلاس بولق ناهج شش ع وہا ثیحنم ید
 . دهن هنفدلوا دلم شش كف رش یوم لصاخاردراشمروپ را ودنا

 . واضحاهتسءوحو هلبرابتعا ینیدلوا دلع شش نکلو ردلباق ید یاب تاکن

 | ندنمج شش هضارغا باصصا ندیا ضارتعا هم یش یو لاد رهو بوتلوا

 | ناهرب و مطاق فسر یرب ره ن و | تیهبت ی راض رعت ناز تور و باوج

 هک رانوساوا اوئشاعص ناوحخا نالوا ك ندضارغا للع یدعا ردشلوا عطاس

 هاشدان ندب رو هل فثک ر هاشاب ندش قشاح رارروم انالوف ناچ

 | هیهب راجرب«اداپ ا هل اعهردهاشرببدنو رنک ن دشروج روار كل رمنک نآ
 دن هج امم کال اشواب فولوا هتنخ 2 شک و نیست ارش یاب نیس



 قلاخو اکو سد۰ تاذلو-ش رک دحومو بر نالوا هبحاو یتاعاط ءنکرزوا
 یضراو د ملا کج ر تبردمو تیقلاتو تن رداق و ضرا
 یدلوا یلوتسم هنرزوا شرع هلا ییناجر تفص بروی داجتلو قلخ هد هتس مانا
 قیسد دع نانوکم عاولا یلکلا ثم هک ردوب کم هدذتسمانا سه> سا

 توگلمو هکنالم هکر دنابتوکلم یعونرب ورد هدرجت حاورا یعونرب عی ر دلم
 هک ردسوفن لات ع ونو ردندنا نیطایشو نجو هبک و هدر ل وةعو تاوام*
 ماسجاهک رد مارجا عبار ع وئوردناسناو ناویحو تابنو نداعمو بک اوک سوفن
 رانو وتانجو خ زودو تاوع"عیسو یسرکو شرع عا هبواعطیاسب و هفیطل
 هک رد هطیسب هدرفم ما سجا سءاخ ع ولور دندعبار عول دفیطا مارجا لاما

 هکرد هقشک ماسجا نالوا دیک مچ ندرصاثع سداس ع وئو رد دعا را مصانع

 راکدنوادخ انالوم س ی دنلوا رعت هلا مول هنتفلح بیترت كعونرب ره ندرانوب

 هرانعم ول تودنادلع ششی یون هلکع | ناب ناو حا تانهرول نه اشنا ید

 ینالک قیاعح روص یناضا *یسدق ح ور هک ردوب ( عیار هجو ) یدروب تراشا
 رومطلحو ناودافخو اق هدعلوا هطساو هحارخا ندعج نیعو سدفا ضيف

 ضعیف نالوا هدر یناعم بناک هلغاوا هدنسیپاث» ح ول لد هنا نالوا لیصفتو

 شعنهادح وا ند هییغ تادراو دادم نالوامج هداف> نیع هلا ح ور ا سدقا

 روبعندنرهبنرح ملکنو توصو ظفحو لایخو رکف هیسدق تاکی دلتا

 هاعقن ندبا رودصادتا یخ ندلف نالوا هدبناک تسدو نلوا مو هةم هک دعا

 بکرت اسعبار یکرت كنهدرفء فورح انشا فرح تروص ندطاقن بکر ت اینات

 هروعظ ینانعم موهفم هدهسداسهبت مو مالک ندنااک بکر اسماخ هک ندفرح
 نالوا هدف رش ؛یونثم هساداوا قوفو» هروبع ندتس بتنام مرچ ال بولک

 هند دلو ا یو عفم لنيخسم هک دغا ل وزن هبنا منانلوارک دید هیسدق تادراو

 هک ردول ( سماخ هجو ) ردراشهر وب راشخانسالوا دلع شش نوجا جدل
 نوعا ساتقا ندهعمال مرح“ نالوا نانا دنع ا ی داو مالسلاهیلع یسوم مک اتقو

 هکز اچ هدقدلوا بطاخم هلل رها ( یندبعف اناالا هلال هللا انا ینا ) ة٤ رک توراو
 ماملا هلکعسود هشوشت یسوم سفن ود هیلوا قح مالک مالک ناثلوا الا هممعم

 بی رالب هیسدق تالک نانلوا عاتسا ب ودیا هلازا یناسو د سفن هسوسو یاب ر
 هکلب تویلوا اولش ندددحاو تهج یا ن ارز ردهیهل | تامطاتح ههشالو

 بولد مدل قفح نکودبا یاب ر مالک مدلق اغصا هللا اوف ع وج ندناهج عیج

 ( نمط )ا



 نالوا ندعوبسسا م اا ادا ند دعج یک یعیدلوا و رخ ن دقورح 9 یر

 یه یا e ورش واز دود اب لواو ما 2 ید هشت

 هو EA Î ادب و هنن ی زرا ت

 لاتبس رارکن بولوا مامت هد هبن شود یا حابص كهبنش رولنید دحالاموب
 دع هر زوا بولساوب هجتراو هننوک هبنشعب سابقلا اذهییعو روئلوا ع و رش
 مهق اف رولوا كعد یسعاخ حایصوعبار حایص كس م ول هدش ز و ر ناثلوا

 ادب هددخالامول دناوس دا هکنوح هکر دو تاوحنالوا یس هرظاخ كربعو ول و

 هد هیناسذ اهنعسل نالوادوحو بنا رحرخآ عاونا بارت لاججالا ثیح نم نوتلوا

 ملاعو ردشلوپ ماتتخا تالزنت بنا رمهجراو هب عج نددحالاموب بواوا مام
 قج نوا و هلا Et ی تی م هعوج ا

 ese شات ورا 9 نما تاسو

 یاعت هللادنع ملا یدنلوا هيم تبس هروب نه موب هلغمالوا ید هبت عرب
 تاد هوا تراشا هتح ناد هنش هک ردو یا ت اوج نالوا هددنلاث هبن رو

 هتدحا هبت ره هبنشکب و رشکه ن رددح او هن هلغلوا نیعتالو قلطم بيغ هسا تګ
 سوفنو لوقع ملا هبنش هسو هت دحاو هبت رم نالوا تانک روظ ادبم هنشودو |

 ندع)لطم بیع سد رواوا ماع عوبسا مانا واوا تراشا هر وسار اع نالوا

 راک دلو ادخ الود هسدلوا ه دناکهادح رابخا الاح رک او ۃراشا رک | الاق رک |

 تیدحا هسبت رم نالوا ترابع ٌهظیح لخاد نوا حمل یبا موب ید

 ند هیناسنا ةعیفحو تداهش لاعو ح زرب لاعو هدر سوفنو لوهءعو تیدحاوو
 ردزلشمز وب تالار هرز وا قلوا دل شش یا نون و هلکمر وربخ

 هلا قیفوت ناسل هددع رک تناوب هساقنا هللاب ۷1 هیاد نیدلا 2( تا هوندا

 ةيهولالاو ةو لا یهو هنافصب یافت هزاذ فضا هلن ورا یی

 یذلاهلیکبر رنا ) لاقف ةباوتسالاو ةييكحلاو ةيردملاو ةيقلاطاو ةي رداقلاو |
 هدهع رک تباو ید (شزعلا ىلع یوتسا م ما 3 هس ف ضرالا ناوعسلا قلخ ۱

 فطالا ضیفم دوجولا تحاو لوا هک ردراو تراشا هر یابم قداقح "یتاعموش

 هب وب لا بس هک ر رود بوئدیا دوصقم تاالد هدیحوت قد رط ییدابع دوو
۱ ۳ 
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 ناوملاقلخ لق ةدوجوم تناك دقو تادادتالابال ةتسلا م انالا هذه ىف امه تلخ |
 ت اوعسلا قلخ لبق اریاد امكلفو تباوثلا موجلا كةل هلبف م انالا نال ضرالاو
 (رهشا ةتسىف لقب ل تللذلو بكا وكلا نه اهه رعضو ربلاو سعثلاو ضرالاو

 دوو رغم دنس ماتا نالوا هد هرول نف هع رک دک رد روطس هدرارسالافشک ریسه و

 نالوا لم هست زض هدنسدع رك هنس تقلا نیسچع تو دنا تلالد هثعایا دتفه نالوا

 یاو قر سپ ردح ردم یوق مابا ةتتسیف حد هد زوئو ردلکد ندعانا
 | عج سصبلال ق یاعتو هناهس قح ( نوکیف نک هللوشنا اتش هّلادارا اذا)
 لوا هکر دتراشا هیانعموش یکیدلبا قلخ هدهتس مان نکنا زداق هقلخ یتادوحوم

 | تلهم نکنا رداق هراععو هدخاوم هدیرانایضع نیح اضع دا زابعو رب راع

 دنادابعو تاعاطو تردق هیحجوت هر هلاص لاسعا لا تمادنو هب وت کیدو و |
 یدلرب و تلهم من تواقش تا را نالوا ةيصعملا ق كامو كليا ته لب |

 نرذعم ود كدردبا تک رڪ دراماط قدرظ تغارف ندیتضاعم یعدزب دسخ وب

 رادتءینیا ) هدربحو رستو ردنوهلوا تح عطق نویلاق یرللاح کحهدا

 ماها بواوا روطسم ود ( ةعج جاف قلا ممجاو تبسلا ىلا دحالانه مانا ةتس

 ۶ انبلادح الاقو ( تب ) ههجو هللامرک لاقرددپ ق٥ ۍیانعفوب قس وب ید كنيلع
 مول هیاعس ءانب هکر دروطسم هدناوندح یشو## ءافسلا قلخ ین لا یدبت # هيف نال
 سکس تالف تک رجب دوخ یدوحو زور هلا تت هجر دقت شسدالوا ادب هد دتعا

 عقاووبد روئلوا قیفوت دجنقلوا هد هبنشکیامس تقلخ ءادتبا سپ ردفوفوم هرقو "
 تاحوقف هنعهل|یضر یب رع نیدلایح حش قیاقح راخز رع ییههبسش نالوا
 , موب دوجو اریز ردراو قرف هد تیب راهن هلبا موب هکر ارروب بودیا لخ هدهیکم

 قالطا هکلب ردلکد نداعسیالفو بواوا ترابعندتس,دحاو ورود كنبطحما كلف |

 دنتکر كباتفآ كلف یدوحو لر اهذو لیلورد رم هنت اوا” هزایشبک اوک چ

 فیصوت هلیادحا هبنش زوز هک ردشلبا دارا لاوس ید هتسک ضع ردلیلد

 ردن تح هدنیدنلوا فیض وت لادا هبنشکن زور نالوا هدندهبام ب وغلوا

 كنهباردک ربتفوب نکلو رلشع|ناییهنکن بواب رب و باوج هلمجو یکیا هلاوسو
 ندلوا باوج بولوا هال د هل وقعم ةتکنر ادعام ندرانا هنرطاش خد

 رومالاربخ بورتسوک ماتم هدطسو فص هلغلوا برقا هیت اث باوجو یلعا
 یسادتا كجورب ییا نوا الم لوا باوج كدلنا مانهفا سام اهطسو

 ۱ لج بوسشوا عضو هر و نالوا ینا حرب فلا فرح هدجورب ماقرا نکیا لج |
 سس مس سس تم



 كزاسنا لوط نالوا ندداعبا عل رار د لصاو دعب هن رب ره نددئلت داعلا نالوا

 و

 هرتعم کینال | نج الثم رد قعو ص عو لوط دار ند هات داعیاورو ]وا ریست

 رهلن هللا نعب و رد ضع نیبنج نيب لصاوو ردلصاو نت یمآر هللا نیمدق
 هرزوایسعببط عضو ییایق تلاح كناسنا صضخح*س ردقع نالوا لصاو یا

 لو نایمدق ةلاحلا كلتیفو قوف هنیلبا لو نسر ندنسلوط دادتما هدقدلوا

 نیک هندبالونیبناج یاوقابلاغلا بسح ن دنشاهنكنضرع دادنعاو تح هندنا

 یرهطو مادق هندبآیو یتطب ندقعدادتما یانو راسه داو نیدنام فعضاو
 رک ا كناسنا تماق تح هللا قوفنالواناتیعیقح ناتهجوررید فلخ هند او |

 سار ییقوف كفوف اریز لوا لدبتم ہلا لاح ۵ هدنلاحیتماکتنارک او ییاصتتا
 نالوا نوح |ناسن اهکلب بویلوا نو راک دنا یلو یناسن |مدقیبتح كته و یتاسنا
 هحب رک. | هسا وا بلقتم هلساکتنارو نح عضو الثمرد یطتقم یھجو ول ی بط عضو

 تاهجاما لوا لدیتههقوف تو هتش قوف نکلوزملاق هدنسعسط 3 ناتا

 هروما نالوا ح راخندناتیهب هح ناتهجح هکلن نوی لو اهل راتعا تفيد سفن ەر اس

 تهحدوخ اب قوف تمجادیرب ره ن دنا عح قی ههل | دنع سد زدشْ و رابتع با تبسف 1

 تخم ندنوخلم ی العا شرع یرارساقراوشید كم رش "یوتتءبولوا تح

 نیت ردشعا تد o تیغ ا قرع ی ی ناهح و a يا

 ۱ نزراشاهتس تلیضفهب رک: دەنيس ماد| ییاعت هراس ی E ا نیمزو

 ضرالاو ناومسلاقلخ ی ذلا هللا ےکب رنا ) هکر روب هدع رک ناقرف بودیا

 هربد ذمو مهلوبنمویلاعت لوک تاقوا ةتسی یا یواضببلالاق ( مابا هتسین
 ذئنيح نکیرلو اهب ورغىلا سعشلاع واط نامز ف راعتلا ناف مابا ةتسسرادقمیفوا

 راظاللراتعاورا تخ الل ليل د ذعف داهداحا لع هردعل | عم احر دم ءایش الا قلحقو

 هنرخ مانا هلبا هتس ماناناشلوا رک ذ نرسفم ضعب و (رومالل ینٌأتلا ىلع ث>و

 الک ىلع راشعد ردردق لیب كی ندنرالب اند یتوکرب ره هکر دشلرویب تراشا
 نا هدحاو هعفد ف ای تار و ضراو | او“ هبتسلت دالعو لحقح ن ریدعتلا

 یرادقم هتس مانا نوا معلعت یروما یان هندابع نکلو یدردبا داحا هددحاو
 اربدقتالو اقیقح الو الضاال هی راب قلخ یخدراضعب رلشعد ی دتا قلخ هدندم

 هلهجو و دار الا دعب ی هرو نم لاوقا هدنویع مسشو بولد ردقوب دادتما

 " یامت هزنا نا لاشنا محل او نب از الذ رئسَتلاو ) هک ردنا داره "هدافا



 نیرو
 تایذح شبات E ناعل هدانالوء نانج نشور یسدعشا وتر و بس

 نالوا س همون هیس حول بو دا زو هتخوس یزومآ تفر 2 و رخ زوس قسه

 نایهردو قشع هل مادک (یترع ) یدلواتاذح قد رح نازک نامواعم روص

 | تفرعمدیما*دانعناتمارب و تب هک یتیاده# دناع ناوحردزومآتفرعم لقع هک در وآ

 ید تبحر اد رد هک * یروم:یالصدزنانح وت تیانع # دنام اک زا یژومآ
 روض> و رونو را هلقشع شنآ انالوهروعشالو رومش تخر هلطانو# دنا نارخ

 تولوا رورسم هلا (رسشب باق لع رطخالوتعسنذاالوتأر نیعالام اهیف )

 3۶ ناعماو نیمز زادش نورهک * نامزنآ شنورد دمآ یتربح ٭ یوننم #۲

 یلاحو لقع *# وکب ینادیموت منادیغننع ٭ وجو تسج یاروزا یی وجو تسخچ
 یصالخ هک ین هقرغ * لالطاوذ لاجرد هتشک هقرغ # لاقو لاح یارو زا

 9 ضخا رحم نکا هرطق هرزوا ینوص *9۴سدسانشب یسک ا رد زج * س دشاب (

 رګ لوا نیلس مو ایدلا هکیدلوا قرغ هبات ردرپ # ی دلوا ر وتارهم نکیا هرذو |

 مود ح ور مب یدعا رد رایهام نیلصاو یایلواو یرلیهانتمان حاوما كتدحو |

 تروص ( ین ع ) یدئلوا نایب هبت رح نالوا هدناکمادح هکر دوب هیذج فی رعت |

 سپ * اهلاثم زادوب هدشانسشا هکناار + لقع مشج تخان شنو هدرپ هدوشک

 كنخودلوا دلم شش فد رش یوئنم هک لیقافصا لا افص شوک هرکصن دیش

 قلامح یوم اال وم نرضح الوا هوا تشک هره> هرم هدىد یاکن هوحو

 3۶ فحکششزاهدرو ارته شش ۶ < یوم ل ندنسداس دلج كناوتحا

 دز راک دشا تم راونا كاما ةف ناهح بولد # تم هل وح یوطد ک

 ناهن هش شاع ) هسروئلوا لاوس ندنهج شش تقیقح رک او راررویب تراشا ۱
 یعلراشعد رد کا قیعح تهح هدکلف كرادتسا تر اا ایا تمکخ یا تاب زا ( هک هیلوا

 ےطس كساطا تالف بولوا دودح هلا مظعا كلف رج تر یر و قوف یر ۱

 ىلع ءاش ردیمز *ر که طقن رو ید تک تح ی رک و قوف تهح يدع

 كکالفا كلف هیسح تاراشا یامسمارب ز راشعد ردناهجد دح یظعا تلف كلد

 ارو كلذ ه يعتسم تک رح یاهثنم ار ز ردرق تالف رعقم ضعبلا دعو ردیدح

 ثحو قوف یالخامو راشعد رولو تبان هدنا هیس> تاراشا سپ ردب رعقم
 هدماسخا زر ز زد یقاضا نشیلوا ا تاتهخ راسب و نیم و دعب و لق یا ۱

 سد ردلکد یربغ ند هثلث داعبا ندیا مطاقت یعاوق یاناوز داعبا نالوا هریتعم

 ته دش نولوا مرهاظ هتس یارطا,هلب راتتعانیفرظ هبت رب رهب ن داسنا

 ( ربع )

۱ 



 كلوب یاو+خا هديا طفح ادخ # ردتفاج كعا باذع هبسق بو رگ تضا ز

 لاقولیق هنوکو # ردنلالض لب قع قع وا رانو ارز هک # ندنلاهج یک

 3۶ ردنف 1 هن هرکص رروک ن افرع اک | زلوا دیفم # نل وا قاذم لها تک ا ۱

 # ردنردقهکزوا نسهروک قوش هدي اوتر هللد ۷ هللا هیلبا یل لوا اکس کر دکر کک

 ندیعمهن یسلجت هد رهاطم # ندجو راډ تلصو ردن رسا كلب ۰ نس س رک |

 یزو یاد لظ یدوجو * روک ناتفآ تبع ندفح الوا نسهلد * ردنرابع

 ٹنج رئوک یادو ۶# یت اویج بآ ی ایز ینابز ماهلا یزوس ٭ ردتاده رو

 قلخ یاصخ # یتدا وا برق يمام ردالعم شرع ید * ردت وه ءاهیژوک
 * تكلکوک یسهیذج قح هلوط لوا مه يلب رک ا * ر دت این ی یساطع یادزب

 اسا لیلخ هنیدوا شع نسهشود # ردتفاط) شوخ نسهروک لناکشمهلوارونم
 اا هدیبس هب ام وډ # ردتجر عاب تماللس درب یوک رانا درد # ماس بولوا 0

 یهلا # ردندحو ول نلوا دام ىج اهلاق شع نامه ## تدنا هلوا دلازا ترک ۱

 ردتداعستلود بع قلوب اش هلکفشع هک ٭ ندنهورک كقاشعو همرتا دبع

 تسنسپ ن٥ نیک ( یوم ) هک ررر و باوج هلهجووب هدف رش "یوم
 * دنلب راریباو ثح رک ذ تسيل # یور یب و تسزماغیب صف 3۶ یونثم عد

 ادختاقالم ان هپاب هبای * انف اب لنت تاماقم زا + دنم وس نآ ایلوا دناود هک
 رک یا مربک#3 بنسپ او دنسب یمازرج تسی # دننکیم ش4 درخ ناکدوک #

 یوزکتسربشنآنا * یورکن نوچ "هدیدشلا» نوچ * یونشن ارا وت دوخ |[
 كيل اب رب هداتف مدشروخ ر رو * یرن ناعا وا رهق دبب زاب * یر ناج ۱ 3

 ارام شام ماه راز # ت تیایج بآ نآ ع وب م ٭ لنت #3 ادج مدرک ات در 3

 ندبلق يرل مل قط من نم ا بس ایج بآ بلاط یا e ۷ تام زا

 هدشنیفیک لزهبدحو قشع لوا نکلو ردلکد ءا لج نايب هلا ناما بواوا

 رامي مولع ردقول راک دنوادخ انالوم هک الوا مولعم ندیوش ردراو تلا هت ۱

 هلییس هسرت قفح ندلاناهرب یربغ نییشدلوا رابتعالاو ردقلا لیلح هلا

 راول | «دنافصو امسا رسو نادهاج عاونا بودا رایخاو راربا تق زط لی

 نکشلوا تأمارک نامزد لئا بودناتادهاشم رانا یضانصا هللا تاضابر

 راسا هفرام ملال هن تلرع رک | تولخ رک «ردستلا لا تو د ناهرب |

 ید هناذعاط ندا دع ن دنافرع لها: نا راودسنک راک دنوادخ انالوم سد #

 | ندعشع ق راشم قراش یزب ربت ندلا سم" یزورف رون كناج ناجا: ناهک ان ۱ 1



Eفی رنو ارت رابات ۳ گلو زردپا فاذکو اد  

 ۱ ( یو, ) هکر دراشهروبب تودیانایلاعیاوسر یرلذ ۱ هدنلجرب كنب ونم ناهح

 ولد * شيلا و و تش ز نوزرفا ش د وعد *# را ی اروا یو یی ادیخ زا

 ناشی ورد فرج # شیپ ملا دبا ز دی وک یم هوا # شیوخ شقت مهارو هدو

 نانو ناوخ زا اون یی ٭ یسک دوخوا تیسبه کا ناکا 3 یسد هدید ز كی

 | * ماهداهتب ناو هک هدرک ادنوا # ناونتسا كی قح تخادنن وا شیب # ناما

 ناو زا دب روج اب # حج ج: نالد هداس الصلا # ۴ ما هداز هفیلخ مقج ببات

 ناسرانادرف هثشک رد نا | درک # PO درق "هدعو رب اهلاس # ۶ سس مدوج

 ےب یدعا ٭ دک مرمت اور دهدن رو #دنک هربج ارت نوح هرج تیس 4۴

 یور ندلالالج و یواضیبلا روصتم لبا نیسیحو یاط.سب دی زباب مجور
 یرلکدتا ناج شون ناهدوبلی كرلثلوا یمویق هاکراب ناب رقم یلاثما كرلنو و
 ندیا ناشنو مان یو قارجا نیرایتبه كاشاخو ینادزب بح تایلج بارش

 یاماو تالایخوكنب یرلک دتا ناچ كراهدروخ عود لوا يتاجر تاب ذج شت |
 "هویسش ار لفط *# لوضف لعع يا هک رعم نی قسع ردرب ( ینرع )ردلکد

 هشیدنآ غاز # برق ییابوج هزرداپ ز تسشن قشع# ابا تسمارج هچ زاب
 بتک درح ید قوذ یب ٌهفوصتم ضعب اذهلف # ابا تبمارح كبك نامه
 لاقولیق انکی ندتبعو هبذج بودبا ظف> یوق .تاحالطصا نالوا هدفوصت
 اف ءانف هدنسارو كفشع ماقم هلکمروتک هلوصح ییانشآ حول متفرعم
 نوبيا هللا هن اعشاع تابا صعب قوش ج٥ هيا انالوم ردراو اتفلادعب او

 هلغلوا بلاغ هبوح یزکسو بودیاداربا ندیر هباکح هنمدو هلیلک نالوا هدهمان

 نالوا بلاغ هئرکس یوعحو ردښاب وس ناب رپ بویلوا طبتمح هنتي رب یب را
 ها راو هیاتفلادعب ا هلیناماتمو بنا رم یہ راس لحا جو لزانم یک لاک لها
 اشو انفوقشعید رللد هدرسفالوا اذه عم رارد ردشمات ارک ذ هبا بابر

 بودیشا نس ههو ر چم تاحالطصا و بوروک تسوهوس ربع یاسا تا لزافلو

 هل ید تدجو اذه عم ررونس تدجو لها هجتراعزو ریزربهب ندستتایفیک
 رم ر دروب ( هر ) ین ررردناصواندناج یناهج هلی هل بوین نکو دیا
 ۶ ردپدحو راونا هز هسیاراو ه ره ,دناهج # ردبتلصو راربسا مزب لج

 نما زیلوب ردیسب شیالک | وب هزب # ردقح نکودروک و خ هبییجم ردرهاظم
 نق كلیسرد ا ¥ ردلطاب هیدنسل ززهمد ردراو رهافرع مزب # ردتحارو

 ۸ ناهرب (

 س س



> ۷ ۱ ۱ 

 نراقدلوا تعطرخ هل وهم هن كرلنا یو سم هک هديا ناس نرلتفاچ رند 4

 تد>ویاعلاج ماج قیب رب ره كنب ونشم(ک هیلواناهن هفب رش ع شپ )زم هلی
 ناحوربنب ندقاشع تالاح نکیا تنآروب هن رلتلصو لاک كراک دنوادخ الوو

 نالیغ نالوا نتح هدنراهدساف ماهوا نک كزرصب هر ضعب ردکر ب یرللدو
 عاونا هن ر.دساف تالابخ نالوا ن دنلبق لیاط هدنع سل ی ا راکفا
 یور یاالم 5و دوت تعا هنعد دل وا رلح لا یون لکا رب وصل هل طا روص

 ندتشماعا و هر هیفاص ج وا بوااق هلا م ويف سا هد هي مه سفن هبت رم

 بویمک ندهیذج ځزرپ نالواسداس روط تیادب و ساخروط تیاہن هکلبو
 ررلد وس تاهرت اونا ولد ردشماجوا هعلاس روط حوا ی دادعتسا ص

 راک دنوادخ باج هلغلوا لتخم هلا نامی> ماکز یراذاج موشخ ةکنآ لاح
 ناوخ یب هکلب ردراشماخا مامشنسا همسر ن دنرهیسدق ناملک ةیکسم م جاوف
 ناځهو ادو س دبلغ نالکرلوص نداد لالسةحا هلا تس وہ سروخو

 هزر هدر ناڪطشو هیلعح تاکرح هدوهب و ناشیرب یراکدلیاهبایوسام راکفا

 رردا قرع یی ربع لاحو دجو هنوئج و دیش ههن هلیعز ردهذج ءاضتقا
 كنوک حاقرب هلغلوا ساسا یب و یتیم هن رزوا هلطاب تاروصت یرهدهاحو
 تعارف ندناضاب رو هدهاحم نودناقرطت لسک هترابلطو فعضهناوق هدنحا

 نوهش فلع دانش توما تعطو سفن روخا دن یسفا یرلسقن روه و

 رّوص نالوا ادب وه ندغامد سس هم دنرقدلوا تلفغو تاوخ "هداهنرس هلفلوا

 ولغب یرازوک بودبا زا وند اتقلا دعب اش اک و و رولوا ادب ان هیلایخ ؛هلطاب

 رداو هح ورح نديم اد تودنا رود هدتعسط ح Ci ی ناییسآ رسا :

 بو ر وکلادعب روطانم هللاب ذوعا رارلب نمرود اه ود زرولا لّعمو زرلوا
 ناکد هدنرک قوس نوعا قاتاص یراهععس عاتم تودا نولخاتروص هک ردوب ۱

 هرودنک ن رلقدل وب نرهش ود ردتمارک هثظم بقا هنسلاو ژراحا تلرع

 قوطع # هم: رردکید رولآ فوص ولاهب ( ےظن ) بول تیعج *هبامرسس
 تمدخ را نساعد *# الو ترع نوئلوا تراز # هج ؟ررودګ روک

 رلدد ۷ راودیک توشود هدرا دنک وا 36 رلهدیآ مح ظذ اک | قلخ رهروک # رالق

 ی هلا لاحوت سد ## كمان كىن ماد 9 »۶ تكماعو صاخ هوا لوقم
 روص+ م دک یرالیا تو وق هدسءاخو تا رواط یرلئاو مدنول قشعو + هر دج ۱

 لوا یدرا دیا هفداصم هعابز ےب هک اقیح > رلشلاق هدروط نالف انالوم هلا
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 وار ؟ دامسا دادعت هلا اب رو هع“ وهم وذ دصداپو دضو یسدرخ هس ول

 عوفو هاو ( تساد اك ر رک داو ( لاعن لاقاک ردیلد اعم نایت زک دارز

ف یکسفنو قح نودام رکذ
 مرکب نوا حو رشم ه> و س رولوا هلا شومار

 ٭ لاحهلوا فشک اکس ندنا دوجو یناقح هربا < تبب 9۶ «دقدنلوا لاغتشا
 تاحوا رک ذ هرزوا یوعص ٭ قح راک ذا رک اذو رک ذو روک ذم ردوا <"

 هل وصح هیلص لاک هدلد تاره هدلاح لواو ردنااقترا هب قیفح رک ذ تود

 لاق اک نسرولوا نس یک دهه E تولوا درع جد نورد دوش هلکلک

 كرك د دوش نم صلغلاو كاا قلا دوش وه قیقطا رک ذلا قيقعأا له ۱

 رک اذ "یون داحا قیفح رک ذ یھب ( هرکذ عم هاش ف رکا ذا نارتقا ةفرعمو
 روعشو یرب ندشنیننا رکاذ لد تاره هما روک ذم رک ذ هکر د رک ذو روک ذمو

 نلاج ودنک هدک دتنا رظن هقشاع رونرپ لد قیقح قوشعم بولوایرع ندت ان
 ( راهقلادحاوا|هلل مويلا كللانل) یانعمورابد انرمغ رادلاق سل ) بولیق اشامت
 *هدرب قشاعو تسقوشعم هلج ۴# راشخا ی ندقشاع رس رس سس هلغلوا راکشآ

 هبیدمستلودوب ۶ هارولوارا دیدبیس هم نمز ۷ "هد هقشامو تسقوشعم هدنز

 نوهکی دک هل وصح هددلوا زاهد هت نالوا راعتسم ندلماک رب لوصو

 ردرلشعد نوڪکنا ی !> د هداز یزاب ردبجاو یلبصح لر نوا ند هج

  هزو ره رک # ی رم لو ردو و دوب نکس لوم وص هزاکب ۷ هدم 3

 هد لوعم لوا هدنتاقهلواک ردلوقوش لصم یهر ۷ ندیلاح یآ مروک مروا رو

 یتسح لک اکب یاب یبقاس یا نوص * ندیلاولا یوم هید ېک لباقوش لباق یهز
 ےک لوب یتسادوسس كلا # ندیلالز ماجرفوا ےچتا تایح ریسک ہک ٭ ندنغاب
 كنا نوح # ندیلالم یادوسو یدک نو ف ادوسواک # ندادوس یادوس

 Ea ندیلاګ رود رعیح <= ندلسلسا مر ؟فرک «ک ماج هژسلس رد وب هدیرود یدرد

 | تشرط تلاس هکمادام کر كنو تبع لها یارآ قافتا هل و

 یارس مرح هک دخ ا شون تبح بارش ندنتمه تسد كدحو مزب *قاس لوا
 ید ندلا لالح اال وم نیعْساعلا عج حس كلدلف رلوا تصخر هلوحد هنلصو

 رد لوا هدتناکح و تاور هصو بکر ود ارك هاشدار ندش قشاع

 هرشاسا لبق هنا نا وا گوش نکلو رار نوا تیراشا هنکلس رداب رق كتشرط

 دل دیو نایع کب ضو ردت ا داش فب واق
 زف الال هتکیدع تقنرط راوطا لیک تا نوا نالوم ینیدلوا

 د ن

 ( كرد ) 0



 هم ۱:۵ %

 هیلع انس يذلا اا اسل بهو ج ا ارشلاو كشلاو اب او

 فاصوا ن ۾ انس دو كشو ادب عطع حط اق لک ۵ سس و انس عطقاو كرمغ دحا

 ائدیاو كاوس اع ةل رعلاو كعم ةولخلا ال بهو لد لک هم اضفاع و انتا سش |
 اسلوقعو انسوفن قرغاو ةدهاشلاو ٌهفرعلا روس كناذر وا ةي ر قارغتسا ىف |
 دیحوتلا زاونا ىف اساتفاو تالالجو كلاج اونا ین اترا ساو انحاوراو اش ولقو |

 | تارشنم انقتساو رایغالا هدهاشم نع تاج رأوئاب انراصبا بح او كب انشاو |
 ۱ ادب ود ادن و اناسلو ارصد و اعات نکو لزافص زاوئا انتاعص او كس

 شال نما وه هاب وا وه وه نما رهاظاب نطاباب رخآ اب لوااب مصپان عيعساب |
 ريصنلا منو یلولا عتف ربصلا كيلاو اق ك و اب د كنم ری مظعلاریاجا وهالا

 كنجر # ناهنوا راکشآ انهاسشداپ # ناعآو نیمز دنوادخ یا 96 مظن

 ٹلاعو لع ا1ع * راکدرورپ یا نوچکاسحاو لضف * زاک ردقو هثسابرد
 حو دل نوعهح یسعو رات دجا نوهعح كلالجرع اکلام ۶ نویععح

 # ىح ناکرا راح الفاو جا % قخنآرقایلواواینا % نوهعح یسوعو مهازباو

 ندکغ و الوق # یزب لیق ندکراقال هنمدخ * یزب لیق ندکزلفداص قشاع

 * هريسفلزوالوا لوق ک هدوق ** سردابرف «راشعثودوق یا # سفنرت ها لفاغ
 یرللکوکو اوفیق ¥ كليا دازالوق ردناسآ هک اس ٭ ءذب لکتتا بص یلاع تمه

 * لاح لها لاک ردقلواكلوق + لال اوذا یزب یاص ندک رللوق #4 كلباداش

 بلاط یا ءآ ٭# بیبح رادیدب تا راولا شر ٭ بیجاب تیا باج نمامدوب
 3 دیامنوز رابات دباب فاض هنیبآ 46 تبب # یاب ر نافراع یناصس قشاعو یناقح |

 سد راشعروس ٭ نک بلط امص نعد هدالح اردشآ
 1 هلا رطاخ تیعج جدت س

 "ی رب ونص ےل بولوا eR یاس نخ هت دص هک راو تىدحا هاکرذ

 هکعآ یایر اع لاج یال هللا یتادز تایذجزاونا هعشاوترب در ینالط

 لام ععن ال 9 ( هدا رک تاک اوز ۶ هيلا یاب ر تیاثع یاهدنشا

 هل هی وک بلق تقالسو رد شرو ( لس تله هللا یا نمالا نوسالو

 ید قشع شن او رولک وصح هلانارنکوح بوقا یدوجو كاشاخو سخ
 هلا یلص لاق اک رولک هاوص> هلا هللارکذ *هرارش نداروهظ ندنان ز "هنز شن آ

 هکر ک ذ هلجور اما ( هللا رک ذ بلقلا ةلاقضو ةلاقص ءىش لکل نا ) سو بلع
 | (نایسللاو هلفقلا ن ۰ صلملاوهر ؟ ذلا ل وان ندنایسلو تلفغ

۱۹( 



 موس رج هجوم

۹۹ 

۳ iE 

 # تفرک ندروش یر ني نوج  شنهآ ۲ ( ی ونثع)"هکه راو هبهبت عرب تارک
 ترودک ر ح بویلواریذپ هلاتقص هضهق و ٭ ترک ندرک ۶ اڑا نرهوک

 هقوفنم ج وم هاشغدیجرح ین E ۱ ) هلذلوا قرغ هنا یان ردوا
 :تیوطو صولخ یب هرزوا یع رک ی اوعق ( باس هق وف نم جون
 ناله تاقرغ هکتعاطو لاا نالوا هلاتلفغ ضع تیب ق دض البو

 هاسب> حجاوما ند نوف كناو تعاراو هنععس جاوما نوه! دلوا اد بج ۱

 تساناو ج ترس وک ندستقوف كناو تسابرو تورث بلطو تمشحو

 تل ) یاوعفرپ نوهش بحو تعببط تایضتقمو تلفغ تالطو ردش روب
 (اهاریدکی م.هدب جرخا اذا ) قادصمرپ هلکعا ع ارت ( ضعب قوف اهضعب
 رک ذصقو یعش تسد هلی هبنما لأم حاج *هدهاشمو لاح حالف تن ور
 یرکتع رعهلغا نکلقع دید ندنک ارت كنهرود نه ةعباتتمتالط کشا جارخا

 || (رون نم هلاخروت هل هللا لعج منع و ) یاو ریاریز زلوا رداق هکمروک
 زادنا وترب هبولق یادا مع راکدرورپ ىلج رون عشا راوتالا هعسف دنع هک هل وش

 هدتاوغ هبت ورول یب (لضدتف ءاطخا نمو ) قفورب هک اترتسحوادرد هیلوا راثآ
 هدز ردقوب ځد رونرب ردیا حارخا ندهب مْب "یشاوغ تال بولاق روج
 - یت وق تالعع رول هت س لازا هروک ذم نالط نکسربد رددوحوم لعع روت دوخ

 | هادخ رون جارخا توق ( ءاشینم هرونل هللایدهد ) بحومرب لصاخا ردقوب .
 | كنسفتقره ندنسایفصا دابع هلا یدهر ون لوا هیلزا تنشم ںولوا صوصخ

 "بک یرد بکوک یدبلاک تاکشمو بلق ةجاجز هسردبا داشنا یترس حابصم
 تقرشاو ) یاوعفرب و ردبآ ناعل ندساوح نانشور یسهقراب هعشاو ناشخرد

 تقیعحرو قارشاو كاپ ندهیعبط تارودک هبرشب ضرا (اهبررون ضرالا
 یو رصب یب و عم! یبف ) ندنعباتت كن هیهلا تایلجت بولوا كانا ند هدم

 تدابع در لوصو ببسهتاده رون لواءاک |لدیاهآرولوا قفصمیماع( قطن

 ضرالا قلاخ ( ءاشینم هو هلا لضف كلذ ) ةع رک یاوترپ هکلب بویلوا
 ( تاحانم ) رر و اطعا هن دابع یدلید ندنناسحاو لضف لاک ءایبلاو
 هتد ان لاک عطتسا اف قح ىلع كلو كنم هبلطاف قح كيلع یلس هنا مهلل
 ةقافلاو رققلافک دماو كمرکو كاتغو كرع باد ىلع فقا یتتکلو كيلا
 كجر طاسب و كجو رون کالئسا عساواب رک ا غاز زعاب كءاطع عسول

 فراوعلارارس رسو فراعلاراونارولمان|افلا لماکلا دیسلا كيبن و

 ( تونص )



کات قلوا مرح هشوهو دو نادنفرخ شب و
 نداق بارش ز

 #3بلط هلا هد هنا وب د لک یلقع ##بلط هلا هد هنار و راو یک رک | بلق روضح
 قدصام كني وب کر دنالوانونج هللا نوئج لوش دا رع ندهناوندادیش لد یا هآ
 ۳۹ وا لع بيع * مهنونج رس نا لا نينا ) ته ) هلوا ندندارفا نیناحم نالوا

 ارد رارساو هتسوب هشدب و سد یشوهو رکف م الک هصالخ 3۶ لعلا رعسپ
 شناددرخ یر كن رالد روشک هک رد راک كرلنا كما هتفهد ندرابغا یشور>

 لج را قل رخ دوخ شومس قشاع هژ وا شدادنآ رود رکف یروما رب دمو شک

 ندندحولاجج هدرهاظم "لاح بولواتیدحا راونایاب رد قیرغوتب وه بيغ
 ندنبو قشعیدینشو تەك و رلوا دش هندیق سب و شب و زعا رظف هربغ

ِ 

 ( یو ) ةلاعال قهلوا قلطم ج اع قشع هد قشاع دوحو سو زلوا یریغ |

 هرومظرازوسوفوب هک ردیسام دتسا قشسع # دننک نورا 44 ۵ھ نیک هاوخ قسع د

 تفک لزاداتسا دا + دیاهشاد مهص یطوط هنا سل رزق ( تب )ر ن هلک

Reدسر دنا ےل هنره قشعداتسانالوا زادناهولح نال هنآ هی هبط + 3 اوکو  

 هدناص نورد دوخ هلآ سسود هنآ هلد جد لد رلب ہوس يآ ناز یطواط

 ۱ ¥ دو نوح دوبل زاع ها ۴ ( یوننم J اھح ردنا راهطا یانعم ندناوتوم

 تنآ رع لد هکنوج س+ تول مزال یمالوا هثسآ ىع رولوا هج هیلوا زاغ هنآ

 رارم-ا مرجال سب ردنا رع هزد ید لد ردنا فصلا یدمرس تاذ یان لاج
 ندلدهدک دتا رظد هناز ر ید شوه شوک بوداوتر هلد ندلد تبح

 ندلدلاج نسحو زدنا هدهاشم هلنارابع هنستسم روص ياعم لاججنداوترپ
 بادرک یرهسدنا قروز 2 الف اش نالوا لد هرعت هکر داشامت هک زوا اما رسود هژد |

 هتسهاآ هته ب ,ولوا دک ندا دیفایراهشددرخ ح السو هتلی رسم هدر

 رددوجوم ځد هدزب دوخ هئیآ نککیدا فیصوتو فب رعت لوا انالوما رایدخا
 او نوعا اوح هلاوسو حد راک دنوادخ انالوم ردلکدزاغ بخون

 لوا كنا تار كنس * تسن زاغ نازا تناح هنا ( یوتثم ) لدرتیا
 ۵ ار زر ۴# تسدن رام سخر زا راکتنز هکناز Ee ) یولثم ) ردلکد زاغ ندیس

 هدودز ندنآ ره دحواوسام راکنژ نعد ردلکد زاتم ندراکنژ ناج نوکلک خر |
 با نادزب ب>لقیص ناناج یا لاج نانج ماج هکمادام یدعا ردشمالوا

 تارودک ارت اصوصخ نلوا اشک هره> یناعم قیاقح روص هبلوا هلافص |



 وڳ ا ¥

 ¥ دنرات ناب زرب رارعا شیپ ## دنراد ناهنایلوا قح رس مطل )ردراشعد
 بقرنم صوصخ اب # نار و ناهح نامزردنادوش ۴ نایع قلع سس اک

 ا

 ِ س راود ( ع( اد هلو ردرکش رش مولعم ییئدلوا ررکفرح هک تصرف

 بوتلوا تیاعر سپ و شیب هرکصن دم یراب ردراشعد # نتهسوکرت هتسه ادراد
 0 عفاوود یدروشوا مد تسلا هکتفو یاعص وا تآرخ روا نںدذح

 | ندیاتباعر تحصد عسا میا هکر رروب باوا قی رطب هردقم لاوس نالوا . ی صڈ
 هزکنورعو فطل هدنوخ بت رع نالوا هدناب عتیاج مب هکاقح تق رط ناوخا

 ( ی ونه ) نکلو زکیدتا تلالد هتمالس قب رط بويعا می رد یاالوا قبال
 ٭ سپو شد مرا زون درادن نوچ # سپ و شیپ مراد وه هنوک هچنم #

 مراتوط شوه هنوک هن هسب و شیپ نب سپ هیلوا سپ و شیب هنرون كمزا هکنوچ
 قلطمءانف هد وه بیغتشناو تیعمالب هلیلج رارسا رودصندعاسل مب عل
 ردیساضتقا كمع جاوم ی اردو یس هلیج رانا كم دلوا قاب قانو

 هم سوس هر یلیصا مع موگوم "یسهو هک فقط ل افعدوح هد دن صول

 هدن دخ و یاب رد نر ڪڪ ناتیمد و هتک و هلن را هلا تع ءالب 2 تبئارتنو

 ۴# دنکبم نوخرپ هار ثیدح ی ( یون ) دوخ مدقا ندنوب ردهتشک م

 ۱ تاکشمو سب كدیا شع ا مالعا یلاحعفاو بولد تر دنکیم نوئنع قشعیاهصف

 دی وک ه> ره ) قوم ۱ هیح ور تا نالوا E ارابع زادناوترپ هده رون

 نداسوم هرج هج ەفو *٭ دول هنمک ی رسنآ ناز یزس نیو 3۴ دول هتفک یر نا

 یرد نشورو هرهاز ندفشع ذجابز حایصم یک لاعتم درا یادن نالوا رداص
 هسا سد و شد زلوا تهد هدول ظ» رفلو قایق اف ردشملوا هرها ندقود

  ندستهح دوخ تاذلا یدحا لګ ر ون هوا تهح شش لخادو هنلوا رامتعا

 ةجاجز ىف حابصلا ح ابصم اهیف ةوکشک هرون لث ) رد سدقم ندربحو هام
 (ةبرغالو ةيقرشال ةنوتز هکر ابم ةرجش نم دقوب یرد بکوک اهناک ةجاا
 کک رهسن ر دشا لاکشا لنو وا رفت هلآ ةيدب الو ذیلزا الدو یس هم رک
 روعش انف ءانف تیفیکهلیف هدیشح ین ز رون ىلع رون ندتیدعص هرج” لوا

 شب بولوا لزا نیعدناو دبا نیع لزا هک ردبا ادییانو وحم هلهجورپ یروعشالو
 هباص نارا یدعا رولوا هتک ,یرااهت تس ناهجحو ری یرادبق س و

 سپ ردشغاب هنران كلا هلق هنو زو شلوا شود هتشع موه هک هیلوا هتفهن

 ( شو )



 لا ۴
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 | لا دلا ماسح ىلج نیق هقدح رون یاک ر روی راکدنوادخانالومویدزالوارمسم هلب ريغ
 یعب هیلوا قشعیاورپهدکلاس هکنوج ##وایاورپار قشعدشابن نوج ۴ ( یوننم)
 دنام ی موجوا# ( یونثم ) هیلوا بو ليم هل انو یقاط هفشع شزرو

 هاکوبآ تبع یاپ ک اک ایآو یدلاق ندزاورپ یبکربیب غرع لوا *وا یاوربی
 سویحهذت شب قیضم سفق جور ع رم هلذلوا هتسکش تمه ههحاو هتسوم

 موبعلا یل اوه هبذج شلات هک مادام یدعایدلوا سوکنم هدتعبط قیع هاحو

 | لازبال لاج جوا رک اوه لاب نولامه ح ور یامه هیتا مودعم یوهوم*یسه
 ظن #ر دیاراعشا یراتساوحم یانعمی راتفکوو ت كنیدلاداع دیس هک افح ز اعلوا 8

 هجوو ك اله یدلواربغ # هنلاقبلاو ةردقلا # هللایوسام باج یدلوا عفر |
 3 قا لیریصب هسغوحا رک # ی دلاط ه رگ و کوش یدلوا وح ۴# ی دلاو

 قبهکن آر < تا میدلوا نوع دن وم نوح # قارا هک و > هدنسروک

 نکدوحو د وصتم # نسلاحو مس هک یس نس وک + تاذ روک هدنالک

 :۱* ند تاذ یدلوا دای # ندیموت یدرسا رک * نسناکه

 راکدنوادخ انالوم هکنوح # زادنا با قفاوهرابو ## زا رس قشاع یا
 هلب زاین كن دلا ماسح ىلج تودنا زاورپ هت اکمال ج واو زاب ن راته زابهشلاب

 | تدحو ج مشانم حج رادم قحالوا لان هللا فرص ءاشفو هبناحو ر حراعم رارسا

 زار مرگ تا زارا اخ روک اطا دیعخ زومر قانصا هعلعتم هر هناد

 ڌر وک دجماک # تث ٭ نولک هزارها یراقوش *هلساس ك ززاب سه نالوا
 رلیدلوازادرب هم نهز هلا قب ٭* شلاق زادوخدو نوزفا شلاح ٭ شلاح همهدو

 % سوھواوه نینعب ها دینش ہک ( ع) رزاسان ضصعهب نایلوا نام نکلو

 هلکمروک میقس یک یرلتسردان ےھف یب ريهتسم «یتاعم ب ولوا زادنا هلولو بولد ۱
 ۳9 ییلقاء ااو 8 ام یلبا ضراا ) هللا ترمغ ناسل بیقر مسا

 ۰ E ) دوخ مدقاندن وان الو ها ی دت | بودا تءارق + هيف هراک دنوادخ سوه عع“

 هلهجو ربالاح نکشعا تین همالک مخ ب ود # مالسلاو دياب هاتوک نکس سپ

 نادیمو دوعص هبلق عده ناسا ن دق_نع راک را هک :رکیدشا رارسا فشک

 ناب رج ندظافلا نویعو راونا راطما دعباتنم تارطق ندا لوزن هردص عیسو

 قارغایناکمو ۷ انف نافوطنودنا رفت ندنیمتسمهنسروتترارسا راهنا ندا
 هک نکیدیازارسا مک و ک ورکندعیدلبا قارحایناناهحو ناهحادخ قشع شن آو
 ک هتن ۳ تدام كهاک 1 نافراع لس ارارسما مک هدرایغا شیب ارز
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 رظن هلفلوا نانا ( ههجو الا تلاه یش لک ) * ویقح ءالخ ءاضفبولوآ ازآ

 ( ع ) یموهف( هشداناف هتلتفنمو ) قلطم دوحو *هدهاشهو قح هجو دوهش
 حوا كنناف بوذحلوا سپرد هجرت ود 9۴ هدر قشاعو تسقوشعم هدنز

 ودنک هن بواوا بئاغندناجد هلج باغ ند هج هلغلوا یرعندرایغایربعص
 رایغاتارودک حاخ ٭ رابقشعرم2ز دنب ربسایا هآ ( قابلا وه الا ) عن رولاق

 دل (رعش ) ردشعد بوخ هنراط#ش هدد مد ره دمر ندراندبا راثآ ت انیهعقو

 ءاد لااا 3۶ یاب هوب یدوحو یل نال # یاوس دوحوال رغلا نع تشف

 هلالط رون كهجو ءاول ٭# یاقبال ءاقب امش تا فیکف #٭ مدعلل ءاعيلاالو

 هران یببح یصن ویا دم هکر دلوقنم # یاول تالت ناب كس اهلیذب # ید

 هلبا یاب ر وب هدک دا راسفتسا ن دربنا وبا دیعس وبا ود ردیمراو یلک و

 قشعرد # تسدرکب ےیسج و تشک كشا دیش سج :(یعابر)رلشمر و ںاوج

 ۱ نوچ # تسیچ زا قشع نیا دناع یرثا نمزا # تسبز دیاب یمه مسج یی وت
 ید ییانف دیق انقلای انف هبت رج یدعا # تسک ىقشام مدش قوشعم همه نم

 ےک رکم علیہ ہللا لاقو لسیقو زا كاردا«ییانعموب كارد ےھف ره نکلو ردانفا ۱

 هتخادک هدنبح "هثو هلا تادهاح عاونا هب ونعمو هرروص دادعتسالاطرشب |

  تنک هتبحا اذاف هبحا تح لفاوتلاب یلا برقتب دیعلا لازیال ) هک ردکرک قلوا
 افترا هننانادم (هبقطن یذلا هناسلوهب رصب یذلاهرصبو هن عسي یذلا هوم

 یسعایر و كندلا دحوا تودنا التعا هتناحوا صدارق برق ندلفاون نرقو

 مسسششن یزور # مدو, ناهج ج ماج نتسجرد ( یع ابر ) هلوا انشا هلا

 ناهج ماج دوخ # مدون شب ج ماچ فصو وچ داتسا ز # مدونغت یشو

 هلوالئان هباقت یدمرس تلودوب لدیب قشاع هکنوچ سپ # مدوب نم مج یاع
 ءهدید یا ه١ رولوا رقم یعایسهیضق (حابصلا نعییغتسا حابصلا علط اذا )

 ۱ )7 هسر دیا انفا یھک رھ ( ضصرالاو ناوعسلا روت هللا ( هغشا وتر هاکآ

 یدیحوت(وهالاوهالو هلال ادو,ءمالو) ردنا نسهدهاشم ( هعمهللاتبآرو الا اش
 انف ردنا انف هلبقارشا ( حابصم امف ةوکشک هرون لثم ) ٌهقراب عطاوسو راب وس

 (هللارمغ دوجولا )سل ندایفصا نالوا اشیدمرس هد عج | یدحا ىلج شتاو
 لحاس ندتس وه بیغ یاب رد تولوارهاظ یسهعهشوه وهو رداص یسدععص

 هقاشعرارسا شوک وراد, دبیرارد #3 هدر قشاعو تسق و شعم هلج ( ع ) هتداهش

 ندهبذج هه >|ورع هبالع|جرادموب مالک ةصالخ رولوا راوهش یؤاؤا هزبوآ

 ( رغ )



 ید

 E هدرب ج تسقوشعم 1 5 ) ا قيقلا

 ردقوشعف هدنز # د رص قشاع و تسقوشعم هدنز # ( یونثم ) رد هدرپ وب
aay cy ep ve ae are 

 ( یان داوا نیسو باق ) یسو اتقلادعد امت ماعم بولد رددوەفمو ہد رص قشامو ۱

 ی دوجوب ىقشام یا ها رابدذروس نایع u هللا وه رعقلا 9 ادا و ( ناي ۱

 بتارم نایعا عیج نالوا هدّمسم ندنافصو ا۳۱٥ ددم هک هیلوا ناهن هف رش ا

 تبسن هناومسو هطاعا لاک كقلطم دوجو تاذکع روص "یناعم ماعو تاذیعت

 سد ردراشعلوا راب تعا و دنس هبا ده احا و رح ند لک قلطم احراخو انهد هلا

 تیاهن بودیا حورع هبقر سوق هدقدلوا درج ندت ورج دیق كلاس دوجو |
 ۲ تدارک همدم ی دن هو رووا لج رب نفت ٠

 | هنسلصا مدع كنودنکو ییاذ رقف هب رطف ةفرعم هیفخ ةناد و هببلق هفیط) هلا 1

 | مت ا رادیدب امسا تاک عیج یناعم نالوا یاذ ىلج بودا العا |
 E ٠ قلطمهیاک ٤ ین eR نزبعم ههلناب اھت رد هنلان انف هک هروک ذم

 هی دیآ تایل ز هب دم رس رة هکنوح و ر ولوا نا هلا رهاط مسا قح

 رك ت ارود هیهلا نأشن ةيموعد ءامظع ةت هلوا نور هو تاروهظ
 هدک دلک هل وصح یعمو و رولو نلاک بولوا هرادتسالا ماع هدیمغع تاروکو

 9 "هد هقشاعو ثتسف وشعم هدر #3 ۰ هدر قشاو تسفوشعم هلج ( یوثثم 2

 قرغتسم هنانق ءانف تعکرب قشاع هدفشع یالیئسا مالک لصاح رولد رد نعد هن

 رثا بوی | افتک | ہلا یییدلوا بواغم هدنتسد ریز یتاوهدش ذرح هکر ولوا
 تعد رش قفورهن هک ردا انفاوهلازا هلهحورب ییاوهو سفن نایضنهمادخ بخ

 تمهل هکلب نملوا تاوهش عم قکر څو عضو رب مه تش رط فالخ و هتو

 فصتم هللا یتوعصم ( هللا الا یلکتال و هللاالا نکسبالو هل الا لرص؛ال ) بولوا

 ناسا مانالا بر ترضح هکر دل زوتوا هسر هللا سدق یدادغب دنحورولوا
 ناهح قلخ ندنعب دلوا نایمرد هسا نچ رلب وس مالک هدنج نددنشنح

 یکی یرحره ( فرع ) ردبا ناعذا ردانعمهنیرلقدروس قحا نادانو لفاغ

 انق هار بلاط یا # | مه رکید عارسن دنکیم حاتحم ٭# تسود غارس یو زا

 هلهجورب ینااینرلاقسعتایذج شئ | هکر درلنا ندیا اف صحی وهو قسه
 او ابندلالها ىلع مارح ةرخالاو ةرخالاها ىلع مارحایندلا ) هکر دیا وح

 ندندش تساناو ندندیف ترخاو اند هعساوش ( یلاعت هللا لها ىلع نامارح

Dee O -_ 
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 ثلالدو ابنا تیاده سایر کسماو ) مملوفع ر سالا ا نا

 دلم و لود ضا صا تیسش هن راک دعا لصاح لحاع یاش ندایل وا

 ۱ لی رم نه نکلو ردقوب یرلتمالس لاک قد ها قت صضاماو هر رشد صراوع

 | صرح بولبق هظحالم نسانف تاابند هلغلوا مهف رتو كرز كينو دعتسم

 | هللا ثورنو لاوما بلطو تتکمو تساب ر بحو تعش و هاج ليمو توهشو
 هلغلوا رد جالسع ه رول ف هقرف نوه*بدلوا تعسطو سقت ماکحا نولغم

 ۱ نیحاعمو تبع هب رسا ووم ک لاللح a هدنح الع رانا یهلا ناب

 لعیص و رالف هشاو یراع ندنس هلجب م هر شل ضاما هلا تفرعم

 كرنا ندرایسا و ك هدرارش امآ رازمسآ درب دزاعص لباق هأوهم و بودا لوز

 زا ٭ یقعجرک دوخ زاسمد بلاب ( یونثف ) بودا فأن نوحا یرلقدلوب
 0 )م ) اماف ردەلى وب هج را طدیبیا آ رر د ۴# ی ہک اهنتفک نف ین وسمه

 9 RSE یک شوخ راو زا لل 9 درج 74 رعد ز ورد غاز

 ط هرکصن دقدا وب ناب مش رب زاسهد هلو دن اف وا رهو راره دص

 j اه رام ندقلوا 9 زادنا هم رمز بویلوا نار و هئارکنم

 زدقو ولد ردعاام هراتسا فشک راتایلوا م رگ هرارسا راک دنوادخ انالوم الثم

 (یوث) بولوارارفس ندعشع شبات شبتجن دلا مال یلح نکشع | راذتعا

 عرضت ولد ۴ اهلا سو نازا یلاح وک زاب ٭ اهلاس تبع حج یاریرک
 هاکعاراڈن رامشد كشاررد ندا 8 "هد د هراک دنوادخ كار مدقو 9 رایتل

 نیکغ دلا. ماسح یا ید نادلا لالج انالوم نیلسرلاو ایلنا مولع ثراو
 ع( هک زدراو دادعتسا ڪک ر هدر داثحو قسس نەن مزن هک الوا

 | هقطن ید یناداج كنم كنس هجو. وٿ یاولح ار كنس دشح قلخ
 | ىوش( یونم) ا نس زاتم ندهلج هک نسزاسمدرب اقح رروتک
 ::هرزوا نو2 # "هدودرفا شا و ددرک نوزفر اب و هدول ًادبم ول نوح ار

 هبعاد ف تا ذلاب دوسصم دوح ندنراهطات ا قدامح رانفک ردقوب

 ۱ راکنا ل ژریکفر >> هوا راداوه راب رب یب ڪڪ كل ارس هک.نوح ردز هک دادعتتسا

 یرارسا یاهص نالوا هدمراتفک یا لاج ماج یدعا راتعاهن هنر صانعاو

 سوکشم هژشوه شوک قاشع یاون بولوا شوه هلا قسه "درب "هلازاو شوق

 ( تبار

 جلوتر وام چ



IV FX 

 نیش ناشآ نافراع نالوا توکلم ناتساک ناتسد راره نانیهه نس نح ه دیشا

 نوسان ناتسلکنح ناز دب ناغاز یراق دلوا نوهال رارسا نانژ غل كنو ربح

 اہلهاربغ یادم 1۱و طمتال ) ارز نیلوا ندناک دنونش "ءممز رلناعذا یب نالوا
 هلکعا عن ندندحو رس ءاشفا یسدق نایطوط لوا یسیدانم ( اها ولطف

 * قلح قلخ درادن دمآ كنت ت * قلخ ماهفا هصرع اغی ردیا ( یوم

 ندلهاات ( املها ىلا تانامالا اودوت نا و هللانآ ) نامرف بحومرب بود

 یاو رب راشیکدب نایلوا دعتسم هقشع شبات شزرو ار ز ردرلشُغارس ناک
 یالتس هلا توادعو راکنا ضا ما ( اض رم هللا ےھدازف ضم مه ولق یف )

 جد رلمد یسع ناقذاح نامبطو ما قبر طظ E هح رکا ردنرمسحو درد

 دوخا و هم م تلع یسهضراع كيص مر نکلو رده ر هملادردر ره

 ج الص لاق هر ول نح ثلع نالوا مزال هابط هسلوا هتسح ندلعع لالتخا

 ندهنلق ضامما بودا هب رګ هب رتو داشرا تاب زا اذهلف ردمالعا نغیدلوا

 نالواعقاو هیا دخ ناد رم و یسلرب ۶ راشعد ردلکد ر د لر , ح الع ت تلع حوا

 نکم یک زم نم ضس هسلا دسح هیلدا تان ۳ دمج رل رعلو لخد

 هنکسم تاباوج هلبا هعطاس لیالدو هعطاق عج هضارعا رپ ره بویلوا حالعلا

 یکے نا ینوعرو رکو توادعو ضف هکلب بویلوا هدیفم هسلوا زاربا

 لک (تبب ) اذلفرواوا هتخورفایک من نهج ران یدسحو دەحو هتخارفارس
 | سي راشروب ( دالاس نع كاداع نم ةوادعالا * اهتعالس یبرت دق ةوادعلا

 هلْضارعا نودسح باب را ( یلوت نع ضرعاف ) بجواب یربدن كن هلوتموا
 اک نات بکا لک اب دسطا ) قادصمرب تح هکردقملوا كرت هن رژوا یرللاح
 رانو قارحان رادول ۲ تّابخ دوجو نمرخ دسحو دقح ( بط | راثلا لک ات
 ندنایهل !بیطا دیلع یسع سفن هکر دتفاج تاع ید یس رب ¥ هیلنا قالا هم

 هک الا تارا ) نودنا یک راهظا ندجالع هیاقج نکا هتفا تایح رەد رم
 هک قشع دنکو ردزا نوح ( فرع ) ردراشمروب قجالا ییایعاو صرالاو

 هحرکا یخد یمسقرپ ٭ ارناویح دنکن مدآ دهد ناج ار ہد رح # سم زاعا

 رده بلاط هکلب و ماس ندضازتعا تلع هیانعم یر نو رو نا

 ردمو رک PEE >| مد یاکن قلاعح مولع هلغلوا یروص3 هدک اردا نکلو

 یز هلصوح عسو هدک دلک مزالو ررلوا تفتلم جد هب«یمزول یهلا نابیبط سد
 انرحا ءاسیدنالا رشاصم نح ) لسو هیلع هللا یلص لاقاک راردیا ماکت یرادقم

(1۸) 



 ام #

 لکو ناصس یانکنا هلغاوا نطصلادج رثاوزیب بودنا ,ینادحو ءالتعاهب
 ناشنومان تودنا قرح ی ابیعل موسرو قرح یارک راتسا ناذلا یدحا هجو

 هل | هنلاب اه نور فد رشت هرکصت دق دل وا یو قرعاندچو یاب رد تم زی

 نابلاطو تش رط ناکلاس هلذلوا مزکم هلبا هللا ینرمم تفالخ م رکنو مرح
 نوجا تادهو 5 رعل تیک اسد ح وا ندنوسان تاکرد صیصح یعیعح

 نالوا ج ردتم هدرا هدهام یادصا یراونا طالت نسناد هح جاوم یاب رد

 | شوک انزوا هل دعتسم عاعساورشتنمهراتفک لحاوسذحاسیرارسما* لاوغ ء زال

 | یا لاج ماجو بلەنشن هر هیبع نادراو تارش قوش یاحکا هدنرلک دا ۳

 ندقرف باپ را هدسنا مز نکلو رلیدتا امدتسسا قلوا بلرب بل هبهیهآ | تبحم

 یفتجرک دوخ زانو والاب ¥ ) یوم ) هکر رزوب راک دنوادخ انالومه دصق

 زا ههراتفر تعرسو راب دمراتفک بل یا ید مدیلوا تفج هلبا ما زاسذودنکر کا

 رامرعان ضعب نولوا نیمه هلکزس زکلاب رک | رارسا نامرح نالوا راداوه

 هزسب نب € ےک یدک نمی وج 2۶ ( وک ) یندرایلوا ری داد

 | دع ازور هناسازونه ندهیییغزونکو مدرابوس رازوس كج هیلب وس هجن ننام
 اس نارک نعم فرح ٭ تب ۴# ہراجهن اما مد ردنا راهظا هیفخ زومر هن

 لوبد نح ردع سپ ردرلشعد ٭ شوجو یوکمیتنر نادان نوج #٭ تسد رهوک

 | هناهد هنسک مرجال هسنلوت ناب زدیو ز اسانوب هدنن ایم ناب نمهدض هک زس هلیق

 ۳ و رارسسآ e 3 ۳ رواتوکسرهم

 عبصن هه تنرعحسهام | لو وا تشن ندنارا یی HO رظدقف

 هکر ها ( یونتع ) هجا و لوا لامهزار *یزادرب هم هگدلوا یاب ره كنر
 (یوشتم ( یدلو ا رود ندناب رم رب هک سکوالوار جھ ¥ ادح دش یا رمه زاوا

 هسراتوط ید اوا دص هدانو ردهجرک | 5 اوندص درادهچر ک دشناب زا یی و

 رو# ر 2م جان زولب د هتشلیآ ردقو هس رک اعط ت دلار ز یدلوانازی

 رارهلبلب و را قرف رب سض منج یرصٍب رون نالوا هدروصب و قود یتابن نف
 تفر لک هکنوج ۴# ( یونثم ) نسم روک ن عا رازو ناففرارلکو لک و
 ( یونثم» یدک ناتسلک ماکنهو ی دیک لک هکنوح ۶ تشذکر د#ناتسلکو

 as نده تشذکرس ا : نس ناز یوتشن و

 شا ۶
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 ۳ یسومک انقو شیب ) قانا ف ( یدرلوادعتسم د یلبحو لش دسالوا هللا دعیلح

 ( نزاع لاق ) هل دل ول تفافا ندا ا ةن هللا تب ونر تایل ت و

 ۱ ندقلخو سیدقتو حاس هللا سدق ناسا نس یھل | یدتاامونم یہ یسوم
 هکس وه كنس هليا تینا ءاتفا ( كيلا تل ) مردیا هیت ندقلخ لاصتا نسو

 هلوص> یش ناعا ییعب مندنمومل وان الاحو ( نینم ولا لوا اناو )مدلیا ع وجر
 تایذجسب نمروک هسی س هلبا تبنانا نسروئروک هلکت وه رون نس هکیدلک
 کود انفاووحم هدکت افصو لاعفا یعافصو لاعفاو هدکناذیماذ هل ازوسیسه

 رون یکناذ بولوا عفت ره تیئینلاو تیربغو نسنس یو ین آر قم دنع هدنآ
 نامز تط هاک ۱ هدندیاهآ یدشا و یخ س ں ولد نسرالیف هدهاشم هلکناد

 قیحرو ید یدادغب د نج دالا چر لزدحو هضور رک راد ٠

 ( تنا تلقف تنانم لاقف یر ی زا تبار ) هلغلوا یشوهدم تسم كسا

 روشارپ كعد مب 46 ما جور مب یدعا یدلبا شورخو شوج بواد
 در دلوارضاحدوخرک | بئاغرک #۱ هادا وشا قالوق زایروا رمغدک هنا دخ لوا
 تاارملوب لوا * .دنکلرب کنآ رلوا تالبک | # ردلوا رظان هروضخو بیغ مهدک
 36 ژر د هلو یزوسو دحوم # رر ودنک كن آ نکو لر هنن # هدنکلربد

 فراعیا # نسرمهربا نسرونا ص ناهن ینا نس نح هروک نس یلو لوا رو روک
 لحاوس هحاس ندبیغ روشک تدحو ماع لفاوق هک هیلوا ناهن هرم ريم هاکا

 هدتعیمط ماع تاذل بهایغ هدک دا لوزن هتروصیارح لزانمو تداهش یارد

 دوهع دهاعم نولوا سکتنم ہد رشب اشن د وی لماوع بیارغو سم
 نیکح علدب دلکعسود هناکس و یشات ندیلوا "یرطد تفرعمو لزا دومْدقاعمو ۱

 ءافصو نهذ «اکذو سفن ءاکز هکیدلبا اضتقا هلیوش هیهلا تشم عینصو هبناذ

 ناععتسا ندتهج ینددلوا یراصاصتختا دن ن كن هب رش صا سا هلع

 یبالخ هک ات هلبردنوک هتوسان للعو هلا هوا“ يص راو لا تارک دن

 عنو تدحو تانج تایلج تاحوا ندنارمک بنا رع تاکرد ضااضح یناهج

 یدتهم یرادقم یرادادعتسا یرب ره ی زدی تیادهو تلالد هت وه بيع
 ندنسهرمز (مهت "راج تع راغ یدهلاب ةلالضلا اوشا نیذلاكئلوا ) بولوا
 نالوا pa نانراوو ماللسل ام ماع دنا او لسر رلیعاد نالوا رک ذو زهءلوا

 | نائراو لک ید انالوا «وجوا کیم انالوم نرضح سپ ردارک ۶ ابیلوا لک
 ( یلدتف ید ) جرادمو یناحور ءافترا هناسوق باق حراعم هسیدلوا نداینا
 amora E Tas رد سرم دا يک هه روس یی سم سوی ون برس یر جسم



 و

 | اگدنوادش ان الوم رارسا مر ارز نس هيلا قود یب د رەس كنتي ۶ اععاص

 بر لاق هب ر هو انناقیل یسوم ءاج الو ) نالوا هدفارعا روس نی رش تیب وب
 فوسف هناکم رقتسا ناف لب ایلارظذا نکلو ینارت نل لاق كیلا رظنا یترا
 اتقا ندنسەع رک (اتعص سوم رس و کد هلعح لبعل هز لع الف نر

 ردراش هروب تراشا هتعیدلوا تاالد هد هم رک تباو ههللاةیور زاوج بودبا
 هداز یج زاب ردلاوقالا قفتم الع هنغیدلوا لاحم لیعسم بلط ندایلنا ارز

 به ۶ ملکوک یهلوا روصم هدعاج ین لایخ ( ید ) ردسشعد نوسگنا
 ردراووج ناکما هکمروک يزول # ندیلاثم ر وصت و یدتا وع یمسروآ مسا

 وچ هدیحوت یابرد منم # ندیلا ّمعا مالک ارز ردیلاخ عالوق # مدنموزرآ
 هل و 3۶ ندیلاصو یاب ردول رهوکر ک هل ول مسروتک # قرغتسم ضد وح

 یی رهفشاکم نالوا عقاو هد هع رک تبآ وب هلا تالي وأن ةثسلا تادهاشم نا را
 هدناوص>ناوآ کنن دم طاسا دم السلا هيلع یسومدک راشع اقع هلا ترابعْو

 تافط الم عاعسانا دلو نو سو یا ناثلوا هرادا هللا ت اک حادقا

 قوشنا بل یسک یعاود نابلغو قواد تب شیک ی تاوطس هلا ر Se ندنابطاح

 نا ) زادرپ هم هلا زان + دم مز هدک دت ازارد هتزاس (كيلا رظنا یرا تر))

 بوخ هن ردشعس ود بسانم بک هل قد و كف رع هک اقح یدلوا ( یار

 بلط یب یسوم هنرو #زایت لیم دول یهاک اهویشزا ار نسح (تس) ردشعد |
 ناهسیه تاهیه ہک یدلک ناوج ه اسوم لصاما # دون هدرک اشا هردص |
 ین نیا نس نیس ن رسبولغم هدنینیننا ردیف و بوج هلا ینزا هدزب هکمادام ۱

 نکلو) صدو ۲ یب یرمض ندنسان اعم رصب ی د ارصب هل تشک ارز ی س هر وک ۱

 ا ( هناکم رعتسا ناو ) لوا سن زادنارظن هن سه روط ( لبخا یلارظنا

 بم رق نع یب ( یار قو سف ) هسرواوا وجم هدنناکم یتاذلا لحم كج

 ) لبا هب ر ىلج الف ) رذبا تاذلاف موسر وح تبنانا لبجاریز نشر روک
 ىلج هیاسوم یتسه دوخابو هروط لبج یسب ركرالاعو یسوم ع اتقو سپ
 اتفا ( ایشالتمواکوک دءالصا هل دوجوالو نکیل ناک اکد هلعج).دنیح لوا یدلبا

 هحردفیاالبانافو هیلعایشغع مالسلاهیاع یسومو ( افعص یسوم رخو ) یدتا
 نعلئسن الواربخ نطف# هبح وبا الارسناک ام ناک دق(تس )یدلواطفاسنددوجو

 یسومناا لبج هدشنايم یسوم حور هلبا بر ىلج رک | هاکآ لد یا« ربلتا
 هدنلا یسانف جد یلقاما یدرلک هشاعم نک ره تولوا فرصءاثف هسالوا

 ( ةمیلح )
 و ¥

| 
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em 1 3لا هلبا یناحورجارعمو بارم ن قرع ىراموھوم* سه  

 لد فثبآ كنژز # یا یور یسدق روت یا الا *< مظف  رایدلوا تداعس | "
 #8 نارذ هلج كش ین تسقدوم راد رهوج نایعلا نیع یی وت ۴ یادرب كاب

 | رک ۱ تسساش مچ ود ارت رک نک رظن # تسادی ها نرد ناناج خر
 | ناجرارسا یهز # یهاش ددزد ییهدناجاترکن 3 یهاوخ شون تعم ماج نیا

 ۳ كا ناج نارا زه + و کک ناج هدسب ید بحاص یک 3 وک ناد رارسا

 زا هک ۴ وک هح کره درک ا یهز # ناناج سس دباب هکنآ یادف # نانادز
 #٭ دی اترزد نرو ص دوب زا ارت ٭ دیاع خ راج: اجا رعق رک ا٤ وک تا تو
 تناحوح + تراکشا ن ۰ک رظد ناج ددر ۴# تراد حارعمو نروص نکشارب

 ردارب یا م الک لصاح ٭ یهار مه قح زج حد دناع ¥ یهانن دیا وا یوس

 كسردبا ماا هغلوا ماکربو دنمهرهبندتلود و ید نس رکا ما تداعس |

 تي نیم ا داش # تسا سوه یلکب یدج قشع زج ٭ تب #۴ |

 كهانپ تلاسر ترضح یتصا توهال غاب یارآ نچ لوا وید # تسا سفن
 هافوشاو ) رهاظموءاکتسد تیادهناهکاولآ نالوا نوریج ناما بک اوکو

 اقدام جا وکلم نانسلک ناتسسد رازه لد انع ن الوا ( یتاوخا ء ال لا

 ندتیناوخا ناتسپ ناکدروخ رش دنس هل راتبح سنا كهاک !ءایلواو هل

  هلستنت ؟هبقو نسالوا دب رفت هب واز نيشن تواخ هللا دب رګ تراهط بواوا
 | لاغتشا هدیحوت : واصو لاد كلسوت تماق هلا لکوت دن رکو لابقتسا
 تداعسو ( نونیج مه نیذلاو اونا نیا عم هللا نا ) تلود نچ هک نسهیلبا

 (نورففتسسپ مهراهلابو ) ق وگو (نوسج ام لسیلا نم البلق ون ک) |
 ( نوک اع یلاعتو هناصس ) ناشاو ( نوعجار هبلا اناو هلل ان ۱ ) نافرعو
 اوذتالو ) نیشن ردص هدنیسوق باق ؟هدکیم واوا لاب هداشک هنتاحوا

 الا هلا ال هل انا ىنا ) یاع لاج تاسیلج ماج ندنساقاس ( ( نیسنا نیهلا

 ( موت قیحر نم نوتتسد و ) بودبا شو نروهط بارش ( یتدبعاف انا |

 كئواو)بولوا شو هب هللا ( م ویلای اوه ) "هبذجو شو هدم ندنسهعرج
 نیع ال ام اف ) نالوا تقع نانشن هل هدشناما یاس مرح ( نوا مه
 لعدم ( هلا شسوغارذ نس ؛ارع( شی بلق ىلع رطخالو تعع“ ندا الو تآر

 شومان ها تاصوژا باوخ بولبق هداهنرس هننلاب ( ردت كيلم دنع قدص ۱

 | یو رخو تسه روط # اقشام دمآ رواع ناج قشع (یونثم ) ہک ات نسهلوا ۱
 سس

ananassae 
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 ناز هسفح رسو بوتوط راقبط ندروترپ هليا رارمسا رهاوج هدنرازاسین تسد
 هنک اب مدد نانو حدم رهاوز ررد نالوا جردنم هدنح | بوحآ نرادادغتسا

 غازام ) یاوخ رب ( یرسا یذلاناهس ) *هل> مع ور ارت نکلو زاید سبا راثن
 یهتشلا ةردس و یدک هدنیعلا ةفرط بويعا تافتلا ه رب ( یفطامو صتلا

 هداج هجا و راوس هقشع فرفر بويا وارق د هدنا یدحوا هنئایسنآ

 هنیلاعلابز لوسر باکر نیمالیربجهدق دلوا رادیدح وا مک اوه هلا ( نه ندا )
 تولد ول ) هلذمالوا ینامرد همدق عضو هنوآ ندهړ دس ب ودنا ْنیبج عضو

 لاوس هکب یا عادولا بودبا نایب ك دادعتسا ذبت رم هل زای ( تقرتحال هلعا

 تدحو هباص واخ مرگ کپ < یدلاق هدهژ )یی ماعم بولد توها نادیم ۱

 لا ینباهک يند كزانلوآ راونا دوهسش ینرغ لکد رابغا هدنیعم الب برق

 یدحا نام یوبه تسد لاحژدو ی دتا التعا هیانداوا نایشآ هد نیسوق
 دوه بو دنا نافص ق هلا صالخا لاک هلکعا ناتیعت راتتسا عفر تادلا 1

 تس و رو یتاف هلعح تب وهو ی دلوا لصنم نددوج و یا هعلطم تدحو

 بولوا مارک او زارعا هللا تجر هفص تعلخ هدعب یدلاق یان هلنا قلطم یاثح

 یدنلوا لاسرا هفلخ هلتجر تروص ( نیلاعلل دجر الا كاناسرا امو ) بحومرب

 تدحو تابناو رنا عفر هتما ناکتیشت هلغلوا تجر هددوع دم هدارساو

 یدمرسباد تاغ ف تابعو فطلو تناده هتلصو لاکو تلالد ییعفارط

 نر بجر هلبایترابع ( قلا یر دقف ینآر نمو ) ترایثپ و غیلبت ینافص
 ندهبناسج هب شب دس ق قار كسکر ه هجرک | ییعب یدروب تراشاهر نخ

 رو دوجوم ره دید م دره لوا یراب هس ابا اةترا هب هبناحور اتتا ةر دس

 یرانربصب "هدیدهلیدوهشراونا قرختسم لاج نسحو دوی دوجو زورفا ناهج
 یتعواطم4+هبح هس ابنآ كلو هتعو تعاطایور دن اچ شرع مدقو را

 هيلع تلاسر عاخ 0 تدحو یارسمرح م رج لوا اربز رلنوسلیف ه دوس
 یزپ هلو ین | هکیک ره یدعا ردرشغا تینینلا عفر ندنناش یهیهلا لک |

 بجوع رب هکر دکر ک سپ رروک یزب بی رو كش یہ هروک یتا کوک رھو رولوب
 | مس هک "رسم هبیلبا تبحم هجلبح ( هللا یکی یتوعیتاف هنلا نوبت ممکن ا لق )
 ۱ * نشلاح ید هلو بعم تما هلغعلوا نامرف ولد "شسالوا تان وبع هحرد لئا ځد

 ۱ بودا شورخ شواب ردو شوهدم ندیهلا بارش تیفیک هلبا هللابیبخ بح

 ۱ E ( ۶ر رطو )



Fگ ۱۳۱  

 یادم * م ظذ ۴ ردشعا تراشا هتشيدلوااه یدمرس هلبادوجو ءانفا ا |

Aحرش ارج نا یشعز# یناکحاه رد ناز ظاقلا * یناوح  

 راتفکر د هلج ېلاعود * تسنایب و ح رش یپ قشع نکیل و # تسنای و
 2: تسک اب ر و زا قطصم دوحو # دنع ع راد "هدرب رد دهه 3 دنعنع

 ةجراز نم مه e ىح سز

 مح e رشد هر دوا درب رد  ۴ e یی وم 2۳

 # یروط هوکردنا هک یسوم یب وت * یاوشیب وت ناهجودره رد هک * یایللاآ
 هک تروصرهب # یراداپ ردناو یسع یی و # یروقرغ رسات یاپ تقیهح
 *هدرک ک هکیاعبا تالف # تست هرذ هلجو یدیشر وخوت * یرادباج نا

 هاو # دنماخوت دزن ناکتش تمام # دنا م الغ ار تناکلاس تمام * تست

 یسم ارنا رح + شا ر لد ردنا ني رڪ ناش هن %3 شل و>ح یا یاعتقحرا

 *  ناب رق ناج نارارهدص مدرهب # داب وت یور یادفنم ناخ هک # داب رب رادیم

 اینالاناطاس تعا یتداوا برق راوس هکب یلعا ةجردو عفرا اماقمو لکا اردق

 ۱ دازا هلا تر ند هب رشب دود هد دوع مام یکرزالا هللا تا ولص ن هيلع

 هتف رش ناش هلغلوادرندنینینا دن هلا تاذلا یدحا هجو تاو“ فشکو

 دراو (یرسایدلا ناس )ةع ر ۴ نالوا جرادروشعیار ءط و ج راعم همان ناوئع

 یراخ هددنس ی هاو مک هدارس ۱ هقراخ بش لوا یاعدو هراس قحتولوا

 قارب قار نایشا ناکمال یامهلوا نعل یدروس تراشا میظع صار نالوا

 هناصا لیے۸ ندنامما "هر هلا ن لا اجر كم نالوا یاکر مو نا قر

 نوک ق نادم یطو ناریط هيلع و یاضف ندنسز اکو ناور

 3 د ار ردهدان سا ام لا تمامت(تیی)لسروایا ےس لوم حاوراهدنرلک دا ناعآ تفقه

 نکیا ناک هراظن نوتیح هنارس هعهقو هاش نآ رادید همه دنتسنات هک

 یک ناتفآ ر و ناکءال حوا زوم لاب نولامه زابهش لوا ناپهک ان

 نی راس تشکناو نارب> هنکیدتسا نارذکعرسا ندسمال قرب و نامل

 نابناحو رو رایدلوا نامارخ هشرلماقم ولماقم نواوا نازک ن رفآ نادند

 هدرع سوقنو لو-هع تودنآ ریطعت هلا دیسسلا جاور العا ن تو 8 نیلع

 تو دنا نان لح ب زت ناوضر هکنالمو ناغار < هد ورح نائشور تا



 یسلرب هکر دول ۹ دارا سوئیلاح هلو اط القا RÊ "هرهزو ردوا

fr. ¥ 

 هدا رشا ل ید رد هما ءابکح ء دز ید یرب هیفارشا ۳ هما

 لاعشا کج LL هبا لاغتشا هنورد هیفصت لاقو لیق یب هک هنوطالفا

 ناساو ردب رصاعم كهاتش نارادو یسایرم كطارقس نواعالفاو ردراتدبا

 ۱۰ الا سوتیلام 2 هنسمانعم علا رشکو هعغنلا ماع نواعالفا هدنان و

 هروهشمو ردشلک هدوجو هرکص لیزویکیا ندیسع دلوم بواوا یصاخ ذیلت
 ٩6 ےظن ۶ ردرلقناس یرلقحالوقح ال هرلشاس هک رد یماخ لزهساک ء ءاهکح نالوا

 نس هلب تیاده ۴# راول | یاب رد یمزلق یتاعم ٭ رارنسا یا وجو بلاطیا الا

 تامارک# ردعح ضوه دج ماحروهط * نوا هل الاشو هفرخدرح ۶# نلوا هلبا لاق

 ردانعع ضیفتالو * لا یرلکع> یرلاک قرا»« * ردفوخ یناهرب فثکو

 نوسلاق هداروب #رایدعادلا مههلاقو لیقوب ۴# رابدلاق هلاقیلاح راثلوب ۶# لاح سد

 لالح ورعاشنمو a ارز #راتفر هن هقشع یک ملالبق##راوّمش ردوشا

 هلْغلوا قشع جرادم یاصقا دوبص بحومو ج راعم یالعا ج ورع بذاحو

 یک القا ندعشع ج موج ۹ دش لالفأ ۳ یشعزا اا مس 3 ( یوم )

 عر اک یسع یف عا دی رفت هب واز رواو دیر ۵ هرز واخ فکتم عد یدلوا

 یب رف هرهجو قارحا هفشع شن 1 "سه تخر ابن ییعو هيلع هللاتاولص

 عبار كلف شلاب راج نيشن عب ره هلکعا قارشا هلب رون ( هیلا هللادعفر لب )

 ردهوک # ( یوننم ) روک یتایلجت تاوطس نالوا ,دقشع شدنجو یدلوا
 یدلوا كالاحو تسج و یدلک هصقر ر وام هوک دلش كالاحو دمآ صقر
 چوا هر ر هم رکم کم یحواو یدلوا هعطد تلا ت واک تورج ندیلخ ران یعب

 ناح قشع 3 (یونشم) یدنوط ماعم توراو هنهروم ةن دم ید یمدعط

PNT( یونثم) نونا شاع یدلوایاح كروط یدلک قشع ۳ افشا  

 ا و تسم ندیهلا قفا روط 9 افغاض ینوم رخو تنم روا #۴
 هدلاس یییدلوا شوه بوروا هقشندقْسعتوطس مالنسلا هیلعینوءهو یدلوا

 قوذ نیع هلذوشعم تلصو قشع تیاهذ قوشرپ لدیا "ی دشود هنیمز
 یلبعا توکلم ةفايضلاراد وعدم هللا هش رش تاساو راکدنوادخ انالوءهلغلوا

 نامهم هدارسا هليل كنايعلا لضفا هيلع این الآ ناطلس اع ناکفال را اوسشو

 مالک فا قرشا ربک م زب یارآ سلحو ایذا التعا ه یتداوا برق یارس
 اد هم ؟هدهاشم یزالا هللا ناولص نم هيلع یسو» ترصضصح یلیعا بر"

 ) هداک. (
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 كنيهلا ق اشک اا نوهركاالا سا 4 ی ۳ هلا سدارع هللا ءایلوا )

 ےھفرعلال ییاق تح ینایلوا ) *یسدق ثیدحردت راشا هن را هب ونعم تروص
 ساب رک دوخ هرول نم ةبطفا کا هدد یا ا نه اس هب انعم ول دوخ ) یرغ

 ءایلوا ایربک باثج هک رد ه شب نافص هروک ذم بابق هکلب بویلوا یربغو
 هک اردا یرلثا رهاظ مشج بولق روتسم هد هب رشي تاقدارس ءآرو یتسایفصا

 هو ولنا تارابصت "هدید هم داخ کود رانا هرس ول یربغ فر عبالو لوا ر داق

 هک دنا روېظ تدحورون بونلوا هيل ند هب دم تقیقح رون نالوا تعادو

 كنيهلا قاشعو نمر وک یرلنا یسربغ ندرون لواو رهلوا ےھف یراتقیق>
 هتسالح ا لاک كفشع هقزاب هعشا هللا هضراع صعب ند هارون ضراوع قاع
 مادلا ىلع هاذ نایلح ت ۳۹۱ یرلخج ارم تو رد س ها بدو / للخ و

 ی هکر دو قہ یدعا ردیسلوا تد راونا زادناوتر هدنرل ال تب ار

 ىسوفان هلا تو هدرمحا عارصم رک دی بال ومو ذوا ید بدبط رب العا

 یاو یسهلسج كنهعهذ قالخا هکر دتراشا اک | یرلقدروس رک ذلائدارفا
 ارز زدتتسلوا تفص یاو یدرط تیس یلراطیس ییح تودیا دلوت ندتفص

 هدقدلوا دزاو ضا هیس هع رک ) مدآال اودج|) هر هک ال لح ندعحیاثخ

 هتعاطا نیمز هلعوشخو عوضخ لاک ممعجاب ( اودجسف ) ذعرک بجوموپ |
 ا تروک ن 8 تلا هبعج نر وص كمدآو رابدتا هک ںیہج حصو

 | تروص هسبا سلبا رابدلننلیضفو تماركو تقايل هیلک الا هجو ىلع هتفالخ |
 دتفانک ی تیمج تیک و بلا یلکو ف و لمس هی نصت اف هدک دشازظف و

 ند هد هللا راسکتسا (ریکتساو یا سلبا الا ) قفورب هاکمر وک نورقم
 راوتیعجج ید هد هسا تیعج اتجا تلع رک | بواوا اشک ناب ز هضارتعاو اا

 یعوضخ هبائدا كنالعا سد كدلبا قلخ ندنیط یمداو ندران نب اصوصخ
 هنایلناق لاکو هیلاک ناف" كمدآ هبا لطاب سایقوب بود ردرود ندتکح ةیضق |

 لهاج ندننیدلوا هدنطسو قاح كنالادتعا بتا رم یو رو حا نح تقیعحو

  دورطم ندسدق برق هلتالذخ عاد ( ندلا مو لا ق هل كيلع ناو ) هلغلوا

 دعبلا له نم هللاب ذومن ) یدلوا نابناهج زادنا هل ولو یدر زاوا بولوا
 تون سلب نام زن کافر شاپ درک یضت يا ر ناسا
 ۱ روع6* یدبا ندادخ قّسع سزروو رود ندایلوا هینع هلخل وا دنا هسوهات و

(N ) 

 حس سس

۱ 



 رو
 رییس فرش ار لواآ نلراو ندرللو نککودنک هرس دوخ هراطش ۱

 ۱ احسا قع راوس فرفر یناک دنورو یناجر "هیذح یرالیلد كکرابم ہار لوا ۱

 | كنوب اسلوا لک ع وج یافتاو ردسنادواج ناحآو نما یلحارعو لزاضو |
 یدقیرطرب قفواو برقا ندلوپ وب هدقرط نالوا نح لصوم هکر ده رزوا |
 | هجا و م دتا تشک هرک هک یرللو هکک ورک زن امدقم ید ردقوب |

 | تنح هلا تاضاب ر عاوناو مدننا تسکش یدوجو ؛قشک بولارغوا هتابقع

 | ناهک ات بولوا سرداب رف یهلا تیانع نوک رب مدنرا نتو ناج بولوا شک
 قتیاده باتفآ كتقیقح ناعسآ ندنتمهعلطم هدقدلوا ناناع یزب ربت سم لاج

 وترپ هليا زورفلد قشع شبات زوس سه تابذج تاعل هشا بودیا قارشا
 بحو قرح :دحاو ةعفد یتاقلعت كاشاخ و سخت هدقدلوا تاذ لع زادنا

 ۲ نده روعشو متا مدآرب یتوربجو توکلم بودیا قرخو قیرع یانیعف |

 | بلاط ید رس شل مدلبا التعا هیاقن یدعرس حوا امو نم یب بولوا دازآ
 دماج ارهکره 9۶ (یونش ) ارز نکیدبا ادستقا اکب کد سیا یل الوم رادید

 : یدلوا كاج ندیهلا قشع یسیسه ماج هک كيره ه دش كاج قشعز
 ندیلک بیعو زاو نصر چ دش كاب یلک بیعو صر> ز وا ¥ ( یونشع)

 | هلباهناعمج بح و كاا هلبا هیعبط ماکحایسادغام ندرانو و یدلوا كاپ لوا
 قشعیا شاب داش 9۳ ( یوشم) هیادخ تنم یدعا یدلوا اخ *هرکسوبح

 | یا ¥ ( یون نمادوس شوخ قشع مزب یا لوا داش + امیادوس شوخ
 نصاب ز قسشع نالوا بیبط هرمراتلع هلجج مزب یا 6# امیاهتلع هلج بیبط
 | رکو سومانو تو مزب یا ٭ ام سومانو توخ یاود یا # ( یونثم)

 | ٭ امسونیلاحو نوطالفا وت یا # ( یونثم )نمعسع نالوا یساود لرعوفن
  ودقنره یکناش هکر مشع نالوا یسوئیلاجو نوطالفا زلکوک هتسسخ مزب یا
 وه وا ی او ابا یولغا زز هاچ جاا
 ندالعو ضا ماو یربن دبرشو لک | تک یهلا قاشع نىاز
 | یناعسجللع هلج نولوا ینارول هلتشعشداتیریرلب ورشمو لوک امور دراب را

 درو>نآ ۴# ع) ات الومیانحاذنهلف ردیهلاقشسء یسفناحم ببط كنیناحورو

 قسم یس رع ندعشع یاضتقا هدعشام ارز ردراشعد * ادخ رو همش ددرک

  ردروتسم ندنامسج مشج فیطا مسج رک او ردیناروو فیطاید یرامجو
 ۱ هد رسو لکاو ترناج مج ع وت ید هدرلنا ھخ ا کس رد ردسوس دوخ رانوب ۱

 ی دوس وب و
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 تلحر ندتقرف هاکلزمو تضم ن دنلەغ یداو بودیا فور هنر لیت

 تاصبسو راک ذاتانفاصو تالصو وی تالاج رایخا لفاوف نحو ۾

 هنادهاسم دعک و رلب دشود هر ر | ته ع *یداوب تولوا زاوس كن : اکزو 2 تابداعو

 روب

 رلددتیا

 ندکلدد رم 0 صوصخاب زارد هب رب هار هسلا راربا ةف رد رلبدل وا هجوم ۱ :

 راوس هراددیفهس سفن هیکزتو نطاب 4 هیفصل ولد ردزآ تیاغ شلوا صالخ
 هداوزو داز ند هنس یقالخاو رلیدنلاص هنافصو اعسا تایل یات رد ںولوا
 ندير هار هعیهط اف رل دل وا ناور لیس دننام وو قوم 0 ؤو

 یی راصولخ دوقن بولا نرللوب قی رط عاطف هاکو نوک رلقل رسوص جنرلن دیک
 یدلوایاخ ندکعات راسخ هع واز شاب وا شیراتعاطهداوزو دازو تراغ ||

 هدید راکرب ندهنیفس ناهکاراٌشهرغوا هرابادرک بک جرد ناراوس تشک اما

 هلا تمه داب قدلاص هدوصعم یانرد یدوحو تالف هکنوح هکر دنا تیاکح

 دکعسا هتسهآ نداوه تنوفع عده حار ناهک ان نکیا دیک هد روط نکلب

 رانوک هجا نولاق تکرح ی ه دتر ناع هلغوا هتسسک تبقاع بوتوط زون

 هر الت بس اص ن ناعساهدتلذغ مالط بشرب ناهک ان نکیا بةزم هماناقفاوم

 هجو یدناق هنکوا یدوجو "شک تعیبط دیدتش میر بواوا ترودکرپ
 ۱ توردیود و ا یرعهق عو ندل زی» کیدا یط هدمانآ

 دوبف لود هاکو لدسنک اک هل ابو قداو هد را زاد کلوا ۱
 فرص هنلیدہت كتفص رب یزعاماسو تاقوا بویلوا لاحم هصاالخ ندهنافص

 مابا هلدنعولرد كسب ید یو و یدئنک و د ید یسیناف هرگو كدا

 تولاقنامرد ین هلا زب A یدراو هد وصوم لحاس رخالاب تولوا یو

 یک بایتسآ ساو قدقچ هيه رب رب نکو داب وید ملابلوا كاله هد-یک یراب

 دخ كيف ربح دق ( تس ) رڪ ناز ند نمر لاک بولوا هتشکر ی

 نديهلا تبانع بولوازادرب هم نحز نموهذم # اکیف رك نل الیادا # یدب

 ت٤ یلاع و مرک بحاصو تغیقح هار دش م رب نوجا قلوا تیاده هقردب
 هفداصم هتقو زضخ رب یک ارسال الوم اب یلاعت هللا دمع نکیا هدنساجر
 یسهراح ( ع ) هدکدلخد تخ ره هزب ردن یسهراح درد و الاح سد كدتا
 شوک هرلیداو بعک هب هک رلبدزوین بولد ۴# نامه كلدردوب دن ر دکل راک

 تعسو رایخا بناج بویعا شدا رب قج هوا لنصاح نورد یاهش اما رس

 ا یک نکس

 | رط ید شمالگ هظد> الم یکھک ندراطش قلر طظ الصا * 1 a شک هزار

۱ 
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 | كلذک ی دلوا ر درب یدص نو رد ۳ دلوا هسا بل ندارد ۶ هروش تآ

 نل و -ط هلا تقرعم ورام ار گر رد هوا هشاب تعانف ید لد یفدص

 تعط كنز همه *# دیاع یناص نوردنا تعانق ( مظد تر وق ندتعببظ لدو

 3۴ نیبافل نیع یرهوک تعانق ۴# نیب ٤ یب سب یرهوج تعانق # دنادزرپ

 بعام 3۶ قیفوت راد زا دات س ک رھز ۴# .قیفحب دراد تطاس تعانق

 مدو # مدید رادیدو مدر ۳ تفاق # دن دب م مخ زار کیلو # دناسرقحنرد

 ندنافصو امسا نايلج بخو تاذ ناعسآ لصاما 4 میید راب | رلدو ناج

 یادصانالا ناخ نددینوک تاقطت تفرعم ناست تاج بآ طاق
 تعانق "ی الرپ ف دصشوک یا هآ نع ایل "الرپ یتیربغ ندتفلا تببولق
 ءاتننا هنع هللایصر یرصب نسح تش نط بایرا یادستقم هکر ردنا تناور
 ةکندانف وش رسراموا هن تق رط نالخ یا هکرلسشمروب .دتهصنو ظعو

 رب یلازم لوا هک نداش لوا "رسا لوس نوصن هلوا ربق یرخآ لازا
 مزال 0 رخآو لوا هک ردو نالوا قبال یدلوا رهاط رخاو لوا هکنوج هوا

 ی حوا ندانئد اڪ كمدآ ین ارز "سم هلرف ليج ی هلع قج هلوا

 | نیما هکردوب کد یرب رعوط هنکیدستا عج هکر دوب یرب,ردیا تقرافم هلا

 ندهداوژ وداز هدتیاهنیبءار یکیدتا مدق عضو هکر دوب یخدیرب نلوب نکیدتا
 حوا صالخا تمالع هک رارروب ید هرس سد یرصمنوللاوذ لون ؛یشرب
 میج اینا زدعلوا قح دهاشم هللا قلعت عطق ندایشا هلج یسب رب ردتسش
 نم فلا وا میج اشلا ردقلوا دتسون هراکدرک بانجو هتشسک ندراک

 ندکلاس بلق رهج هکر ارروب هحورهللاسدق مهدامهاریاو ردکعا دادتسا

 هک ردلوا سد را وا ت املا نسخ باب حج دحالوا عفت سم باج حوا

 ۱ زد صو رح نالوا داش هلا تادوجو ءاز ز هیلواداش رهسرب و نتلود ناهجود

  راهسلا ندنلا نیابهعو اد هک ردلوا یسرب و ردمورع هسا صلرحب,

 نالوا طوضسم ارب ز وقتلوا: لدم ههودنیطاشن نالوا هلهللا تب یوینکچ
 حدم ارب ز هیئادلا ةتخاو و تخدم هلهح و ت هکر دلوا ځد یسیرب ردشبخ

 را ت« ولعو ردیوعگ هسا ةمهلارصاق ردتمه نود نالوا هتف رف هسا
 هکنوح تبح ثلاط یا €۰ ناعالا نم ةمهلاواع درو اک )ردستبحو ناسا

 کف شوکاانن زب وآ نرلتعصت وب راک دنوادخ ان الوم ته رط ناکلاس

 | ن ی تامزالو hE رف س تا62 نرلتبه لئالح ررد یربره سی زلیدتا

 ۹ اف (
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 | یرانلوا ر زو ممسدنب راتفزک هلغلوا ردعو كنس لصا یخ كانو رح یلصا ا
 | دضندنامنای ناک دوک ن دنا بسلم هناردمو كاخ نایبصلا می ر باا قفوزپ ل "

 "ویو هلقوشران یساسای قسه ساخ یدعا رایدروسیپ ولد رسل یا بودا

 ندرایغا تمدبعو هتخاب ردهدعشع هناخراف نړ وک دوعنو هتخادک هدناضا ر ||

 یلاک لها تالک نالوا لاشاب رد یراشو هزوک شوه كنت شوک كرل نايل وا هدازا |
 یرادادعتسا فورظ ید هجربدقت یرلقدلوا اونشو رازلوا ر داق هیافصاو مهف
 یزرخ رب رک ١ «زوک رداررح یزب ر رو # ( یواثم ) الثمراردب | معفدضعسو

 زافصرادقمهن هک زور ك تعمد ده دنج # (یونثم) كسکود هب هزوکرب
 یعوش ۶ سه رفح ز وکو هکمادام سی راغص هزورکن تعسف هکر دنهربم رها
 هتخادنا هتدحو یارد یموهوم نیمن وص * زطق و هتنسکش ها یسبت كس

  یوز هرطقو نسریلوا صالخ ندنس هفاضم هزور هسو هزوزکی تمس نسهیلق
 9 یو ردنا ددرک عودتفا راسکردناک یسک د تب + نسیلو اب رد نیع

 ٹن وب نعم نانلوا هیجوت هلهحووب و ۴# ماد یمرنک كمزاروشرپ یاب رد نانه
 یی رط ماظتنا هنکلس كنعارصم # مامی هت لاحدیاینرد ( ع ) فی رش

 لب وب نهد هسرولوا رظان هنعارمصع # رزدنبو مش دنب یشابدنچ (ع )اما ردهرززوا
 بودیا حجج ییااماسند هک لهئوط دنمدرد نالوا دیق هندنب رزو ممسیا دکر ولوا

 نحن) یاوعفرب هکد ینهین نسشکود هکعهط یوبس قاز رارح ندکصرح لاک
 نده م زورو زامفص یربغند ءزورکبتعسق (ایندلاةاو یا یف یهئشیعم مهنيبانتسف
 بود آلاغتشا هرزو مس حجج دوخ لافطا ریه" نالاثما كنس لوا كدصت یربغ

 هلا یرنغ بوکلس لا ن دنس هلچب هدکدتبا لاصرا بولوط یلجا ةساک نوکرب
 سفنیاءآ نامه یدلاق یودید مب هکا ناکمو ردع ید درد یدشا لافتا

 دوخ اکسس لیحورکم نالوا نوا قزر لیصحو لما لوطوب كده هعن لزژا "
 برپماک برهب مدآ نیاناولو ) یرابدعد # تسرتفشامو زوترپ وت قذر ( څخ )

 ناکول) هک هداف هحارا یرابدعاتناور نفلرش ثیدح (هقزر هکر دال تولانم

 بالا الا مدنا فوج ءالعال واثاث املا نال هضفو بهذ نمنانداو مدآ نال

 ناصب رح مج *زوک € دشنرپناصب رح مش نوک ( یونثم ) هجو
 با ه2 دلو ا یھت سال “هدد ندضرج ةر و شيقائاو یدلوط هلا لاوما بآ

 هک دشنردرپ دشف عنات قدصات 9۳ ( یونثم ) الثم یدلوارپ ندلاسج لالز

 دا تعاتق هناسدن *رطق یعب یدلوا ردرب یدلوا عناق قدص هکمادام
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 زونهنکل رواوا بسه هکلاس هه" قاصضتا هل قاصوا هچرک | هکر ثمر وب
 روش هجا نیب هتارنکدوجو دوصتم ندلوصو ارب زرلوا ندنیلصاو رز

 هو نمفاصتا هبت م هلنانص نایلج فاصوا تّنک ی و ردیناذدومش لوصح
 رفسنایعم ناسراره یس دص ( تب ) هلئاقرد هلل ر دراشید بوخ هل ردرذعتم

 قدانالوم ب انج عاعس باب را سپ * قشع ماقمربدزن هیکنزونه یناچ # دننک |
 تودناانغ اخ هدوسرف ییاهدتسا یور هدیرلک دشا عاعسا یتاکن قیافح تالکوب

 هکر دهز قلصو "راح كنقرفد ردوا ایفصا مچ عمشو ایلوا عع عج یا رایدتنا

 ( یونتم ) :کرابدروب ځد راکدنوادخ انالوم مالوا وج هراج هر وک اک | یخدزب

 ارب ز سسپیا لوا دازاو هلبا عطق یدنب 6 سسپیادازآ شاپ لسکیدنب
 دوجو سدق دوه شو قح سنا ماقم هج دوا دازا ندینامسج د ورق هکمادام
 ابد بح نکسربد قو سوسحت دش رب ذوخ هدزب زسزاولوا داشلد هلا قلطم

 ( یونثم ) ریش: لفط ی ارب هح اوسام بحرب ها ییرولوا یوقا دیقر هداز

 تافرخ نهو زسرولوا رزریساو میس دنب رب هه 6 رزدنب ویسدنب یشایذنجچ
 نينبلاو ء اسنلانم [قناومشلابح سائل نیز ) هب رکو نسرالغاپ لک وک هیابند
 كلذ ثرطلاو ماعنالاو ةموسلا لی او ةضفلاو بهذلا نه ةرطتقلا ریطاتقلاو
 ندراودوخ هب وند دوبق رس | رظن نوت هثش رش یاوعف ( ارندلا اویل ا عاتم

 هعرک قادصرب یر ره كزدیناسفت رطاوخو هیناطیش سجاوه بواوا ترابع
 هس ولق كل رللوا اند بحربسا ( اهلاففا بولق ىلع ما نآرقلا نو ردت الفا

 نالوا تعیق> نابلاطو ته رط ناکلاس سپ رد مکتشسم لعفو مکحم دیفررب
 درف ند هلجب ردهزال قاع هلاما یتالیختدنم والازا یتاقلعت دیق مرجال اقداص

 لکوک اریز هلوا دنههرهب هلبنانادم ( ب ًالانسسح هدنع هللاو ) بولوا درجو
 (هاوهههل | دانم تبآرفا ) نولوا اکا د یتدابعہذ نعم هسلوا دیقهبنره |

 دبع سعل مهردلادبع سعت ران دلادبع ستو ) رولوا هاوک هتلاع كنا یسهعرک |

 هابنولاله كهارک لوا یني رشثیدح (هصبخ دبعسعت هخرف دبعسحت هنطب |
 نددوبف ناثلوا رک د کكشرتسا حالف یدنا جور مب یذعا رر و رخ نفیدلوا

 دیس كرلنلوا قبال هنکلهدنب قح یتح هکلوا یرب ندنغوللوق رایغاو یراق
 تقرفو دعب بجومو تدحو لاج بح هچرک ۱اک | لدیا نسسهلوا یرب
 ندانداو لک "دارا ورح گچ راک دنوادخ اال وم نکلو ر دشاه یب دون نالوا

 ارزو سو یدید زکیدبا هلازا يتدش رزو مسالوا نوجما تراشا هچورع هیالعا
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 اس
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  ۳ ۰نبش ماسقا قب رط رارسا بارش ناقناذو قیقص راونا “داب ناب زاش هدهف رش

 " ۰نادنح تبب ۴ یرلضعب كتبع ناشون دردیمب ردراو مجهلت هنغیدلوا لمم ا
 | ییوعطم * موش تسدن مروخ شد نزا هعرجگب *رکا هک ل شفنحماجز مدروخ
 بج نوکح قانا ندالوا برق طاس لخاد نولوا شوهدم ندهعرحر هرزوا

 [| یراضعبوردنافصتایلجصدعرجنامناتهکر دتاماقم نا دعاق نالوا ہدنام ب .دیناروت
 هحو تا“ تفشک ودق 9 ناکتخ وسو قوشراع ناصآوغ لوس

 زردبا مدوب رب یرا رد رازه هدعدرب رههلکعا قرخو قدرت ینابج ع وچ قح
 شوج هلبسهم ئز ( د نحنمله ) بولوا بل هنسشت زونه هک هدنول تبارغو
 تارنکربس یزار ذاعم ن یبح هک رونلوا تیاور بسانم هژاحوب ژردیاراشورخو

 هک نم ترکس)نوزاب نوتکم هنییاطسب دن زب ولا هلغلوا نارکس هدنافصو | اما |
 | ید د ران هدک دلنا تناکح ا تیفیک هل بلو ١) ذبح س کن متن نا ۱

 هلا تس ۶# تب ورامو نارشلادفناخ # ساک سیا او ملا تم ےک ۱

 ندبا شون یراا رد هربقح هعرج دننامو هقشب ناشچ هساک بوزاب باوج
 یایالوم ادملف یدلبا تب وانا دنع دلوا مستی ناشک مد

 6غ ) دام

 لوشهرهد ین ندع وسال ات عفو یدروب 9۶ دشربس شبآز یهامنرح هکر ھ

 هوکر دنر لهر خو لوحا مشچ كرانا هرذووم رسرپ ره هک ر دراهربت لد هدروخ كثب

 دود ص هئاکرد صیضح و هلرادقف یدوصقم دیک بوت روک هربت
 تسی زور یب هکره ( ع صم ) نو راقدلوا دورطم هنابکندامآو باقحاو |

 (هرسهیلا یس قح هربغ هيف ام خر افلا فرددالذا) هرکصن دک دید دشر د شزور ||
 یاس شن ماخ ج هت لاح دناترد دڳ یونثم ل بودا راعشا ننومصم

 ماتا ةيكسم هما دز مر ن ر هيس دق نا اک شقن هلا قی # مالسلاو دیاب هاتوک

 ناوآ یرلاصالخ نامز كرللد هدرسفا نالوا هنلایوتسام راف اد ز یدروب |

 نالواهرایغا هلو نودام ۳ توطس تالاسبلقو روا هل مغنددوهش لوصو

 لاعالاءا) رو هشباب راو ناق یسل رمغندعحنابثا دقدل وا ص الخ ندنافتلارابغ

 هپالعا ج وا ناوارک ذ وذ باحا نیک لبق بو دیا رظن هنعوهفم(اهیتاوخت
 اتش ی نمو انف همدقم هاب و راربدربد هاش راک رادم تویعا لع ندتیعلاب “صز

 هریغدوجو هلسوکع شبا كنابذج باتفآ نالوارادیدب ندشدحا راونا قرشع
 ید قارغتسا قررا هدماعهول و ردک الهتسا هدناد دوهش روش هجا نی

 نیفراعلک رولوا روعشی خد ندنافصو امسانیایلع قوذ قزم روعش ہکر دراو
۳101 
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 م ۳۹ ری نو | نیانو ی ی ج الج لک
 ا کودک ناز تس هب دیآ هدسره رک ٭ نکرظنوآ نورب یدشعر 1

 از قجو رب اسآ لیلخ ۶ لحاور هارمهو فوقوم وشم # لحا ممردنا بشوژور
 *ربک | دیشروخو هما هراتس ۴# نکبشب ار یزورو یزور ار یش ٭ نکبلط
 1 تحاال ەس 3 یوروره اریا دهه یز نادرکب # رونا لععو لایخو سحدو

 . ناسیهار ایفصا ندا افترا هنایلاع تاجوا نانلوا رک ذ هل و # یوکنیلفالا
 ا قدر بر زادرب هد حز توأوا یم سد نایسا نایطوطو یا رع یان رد

 شب ازیهامرج هکر ه (یونثم) هک رارروب یور ندلالالحانالوم هلغلوا
 ( یونم) یدناق نایت راو یدلوا باربس ردلکد ییهام کیک ره 4 درس

 رد یزور كنا ردیصا ي هکیکر هو + دشرد سزور تسل زور ی هک ره دم

 ۱ اعم نانلوا رک د یدعا یدشود و لبعل دما هلا هی رج ءایسا تابلعت نعد یدلوا

 ردرلتلوا رادیدب هلیتهب رهتظم هيلا هیلک ءاعسا تارومظ یزاراد هزور كن هدرح
 هقشع شت او هتسیاپ هلا هدحاو رود هن رادرف هتشز رلثلوا هرج ءاعسا رهاظمو
 ۱ مدق هسل وا راثت رارسا رهاوح ردو در ره اد ملو رێ هت ا لا تنراعم مدع مدع

 هلغلوا هتسر ان یراتمش دهحاو هتک یزلتباردو مهفو هتسکش یراتیلبق
 A هلا ت ۳۹ رج تویلوا -ِ هب داتا هناشسا ج رادمو اعترا هناصفا هی

 هفده ماخ جهش لام دب ارد (یوش) نورد
 را س ¢ ( ئوش ) لول نس هبت رھ دن رد هتک از هکماد امو ۰ نعا كرد

 نالوا بسنا نعي مالسلاو ردکرک هاتوک نهم سپ هک مالسلا ودیاب هانوک
 امارس دیقع یراثلوا تاذلا ین كلهتسم هدندحو تايماس تاماقم هکردوب

 هکر دلو ماقمیاضتقم هکلب بويعا مالک لی وطتو مادقا همامفا هرانلوا تافصو

 | ودنک هلبا ام دایقنا هتنامرف ( مملوةعردق ىلع سانلا لک هدتماکنه هب رت یرایلاط

 هج رادادعتسساو ۹ ةد ھ بودا ل رفت هنس هبت ر رلبلاط ندک هبت ره

 ا و نمرو یوره ها جردن ن > هک هلا ملک

 هت وب دقو %# دد رک یاویشوح [هویم تدع # دد رک یوخا اټلاح ۳0

 هت هلعشع هبذجو هدیک یرلکلماخ بول یرآ لبا ت تاضان رب شنا هدنادهاحم

 سیا زاص هب ه زوک اردو در هجر وم یس هم هل لو هس>ول هراو هند ةن | 1

 ت او نکلو ردکد دادعت لباق دادعتسا تاحرد توافت هح رک | داهن كاب

 ( هددنیرش )و
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 رکف هبحوت کمر و نعم خد هرزوا قلوا ی رع نا ظا هلیسەن رق اهزور |

 لا دولان "هرذو دوجو یادی یادیانوب شپ نیعجا میهیلع هللاذجر راشماعا |
 هکندشا ردابت یتعمو ندانالوم ةيناخور هن رصاق مهف رتاف رطاخ ید كدول [
 هل ونک راربد هغ را هیلوتموا هیلوا نکم ج ورخ ندنا زک ره هکر وتسح مارب
 هته” هودنا هغو رارید هغ حد هیابرد رعقو ( ةت کیلع رک را نکیالن  یلاعت
 زابل انافجنو امارل لالو ) یاوصم رب ننب 2 درک هکر اربد ید
 مومو ساعد شوهو موهو» سه لالع نایلح ناوطس هطاحا ( اشاعم

 زس یتاسوسح بش سابل هکیدنا مو هری وپشوهبب هلمج و رب یزب ندهوغو

 تیوهرح وبدیا قی راع دوجو ءانفا هما لالج هايس رو دز یک یدشا بیغو
 هکر د زشملوا قو وح هبن حر و قرغ هلمجورپ هتیهولا ءاقب یدمرس یازدو
 بولو عفت رح ینو رينو یتسهسخ ندیا زورفلد لاج ضرعیکز و رق زور
 یدلاق یاکنه یزربمت كنیعتزور هلةلواندحو ینری كن ر غصنبش هلازور

 زور ندا بکرت ندنانآ عبات ارز یدمرو ارت تريك ,رئدحوناوآو
 ه4لالزاو یدلوا زر« هک نیتس لاکا م کنه ن .ولوا هارمشهعشع شش 1 شزوس

 ۴ تسنکبتلم لج وس نازاهک ( و وا قرفالب عج هدعاد نآ دبا
 ا ار لقع ٭ داحا اردباو ار لزا تسه ٭ تسکب تعاسکیو لاشنارارهدص

 اا هلله رود تکرح دوجو راد هطقن ءادتیا هکهبط * داقتفا زوس ناز ٹاس ہر

 || دوتشالوروعشسب یدلوا تیاهدنیعتیادب و تیا د نیعتیاهد هلغلوا اهتنارواقت
 | هک غ هن هنکیدک یتاماس كرع ماا هسیدلوا روتسم هدناذ ىلج تاقدارس تح |

 ۱ مهبلع فو ال هللا ءاییلوا نا الا ) بجومر بولوا تدحو یارمسمرح مرح

 أ ی ازا یدلوا ینتنم لبقتسم فوخو یضام نزح ( نون رح مهالو

 | یلک باذجا ماد نایا لاق نس نامه یدعا ردیسهمک هلب و كماا یصقا ۱

 ءافلو یدبا ءا زدقون ین انو لثم اکس هک یازبال لاج باش یک و

 راپخا یب رلاوذای ها باتفآ قارشاو لوهذو انف لاک بورد نیسنس یدمرس
 نایضتعم نالوا هدتعلخ لزانع راوطا هک راردنا راعشا یرارشاوب دوخان و رازدنا

 كماناو ناف ديا رو رح هلبثافالتخا تاحردلا ةتواغتم ههداضت فنی رج ءامسا
 ریس زا | هک # ناجح مدر ؟زذک بشزورات ( یونث» ) هلباج ورخ ندنماکحاو راث 1
 تاعوا یاصقاو ني ض تاماقم یمالعا هعنوعصم + نانس كوت درذکب

 هیلصا هیلاج ةنوکو هیهلا راوبا عج بودا حورع هنیلصاو لک تاجرد
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 | یا نیل ( ت ) یک بلط اہک دراد یادکو يااا % لد یا نیش اک

 هارمه هق شع كدب وا هلقع لدشود همشو # كدالوا هک !ندفح لفاغ سفن

 | رازی نالوا رتب ندایند رع ی دحاو سه هدنصرف مدرک :آ # داوا

 . اهزورام مع رد # (یولث» ) بوکح راتضا رەب نوهعلوا مر هشوهلوا زب
 #  دشءار هاهزوساناهزور × ( یوشم ) یدلواهاکس رلوک هدرمع مزب ¥ رش ہاکنم

 را .تبصوقشح یا 1 یدلواهارمه هژادک وزونس نگاناهدنع مال وا مرگ هشوهو

 . غنوسنکی د هسیایدنکر کار زور # تسنكاپ وروک تفررک اهزور#( یونٹم )
 | دحاو نآ یا لاقنس ٭ تسین لاب وتنوح هکنآ یا نام وت ( یونس ) ردلکد
 ۱ تلصو مدرب نس ارب ز ردقو كاب نیلهس هک تداعن یدیاو تحار یدمرسب

 ۱ لصاحب نالیجم هیچلک هاو و زام ر. د تعاسرب قانو لیدع اجب هکتس

 . ردهلاحرظن راشعد رک یال یضالا عو هسیدش|عباض ناقوا لئاطیپ تامولعهو |
 ٠ لوف صع ندحا سش ردقوب لاثمو ربظناکس هک لاج لج یا لاق نسنامه

 هشوه ون راک دوادخ ا الوم زارسالافشاک هک رشعد نوک دی رس تابا ول

ms: 

 ٹتناعر یمزاوا ےکح نولسا دعا نوح ا راسحا ینلاوحا كن شوخرس

 ۱ هس عاعسا "یعاود هلا تودبا سزا ول هد داشرا ءاتیا یەو توډیا

 یلامو ) هلیس هیعاد قلوا شوک هنر هناقفشم حصن انصا قوشو كمروتک
 هرم یک را هست موم ناو هنس رک( نزطف لب
 الاو ریددأم رد مدلحم بجهد نات رد ید راک دنوادخ الم نیعم ناسلل

 شاعم سوه یک ای لها ید رلنارلسروس هدارا نراسفن ودنکو دام مرد

 اهزور ید لضافا ضعبو راشعا لاوس عفر وید یدرونلوا مهف قلوا هدندیق
 هلا زعداشرا 3 هقناس ناناع۵رو هقلاس ءایلوا نعل رد هراعتسا ند رادش رغ

 عه دسرابدنا تلحز هب یوم لاع نذ روص ناهجو رابدالوا هدروخ ېت
 ا ز رک ج م فلان نادشرم تولوا سطح نا ت قوا تم سن

 دوخانو ردقوب درف دننام هلو ردیفاک اکس ېز ریت ست نالوا یدنشرم
 هنیدلاماس> یلج نآ کو نیدلا حالص هللا نیدلا سمس دارم ند هتشذک زور .

 ردکعدلوا ناب نس هسیدتک حالص هللا ست ندلا ماسح یا بواوا تراشا

 سلب نوید رنا بلتجنپاطش نی ناچ زا شد ارش شب راد
 تودناراشخا كمر ونعم هززوا قلوا نراشامسا نالواهدسرف نابل نیس هلک نآ

 سس
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 هسا وف ( فاتخا اهر انتامو فلت ااهنءیفراعت اخ :دنحم دونح خاورالا ) |
 هسراردهنراردنا راوممات راتفک هوقمو وراکناو فالتخا هلغلوا یرلتسداص مدع ّ

 دننکیمرب ناش ناقاب رت دوز # دننکیمیرهز دنح یهاهرهز ( یوتیم )رلتوسد |
 ارز دولک ییحا ند نکا ورا هنمشع تسود ی رهز كل رکشم دو ۶ از

 ءالوالاو ءاینالا ىلع لكؤم ءالبلانا ) قفورب هلغلوا اینا نائراو ایفصا ءایلوا
 بویلواصالخ ندافج بایرا تسدریک تع“ یرلتم صع نماد ( لثمالاذ لثمالا زا

 ٌتسءالب نالوا هلبا تن ےک ہا ردراشعا ریس هتمالم كنس ن راس ةت

 ایلواواینا نوڪ دلوا برقا ندتنح ةداج هدقلوا تدحو یارس مرح لصوم
 نراتالورلفزب را هلبا تثح ءالب راتو ردراشع | تع رع هلو لوا ابحاو افرعو

 ءالبلا ) بودا ریهطتو هیفصت ند یناوبحتسخ وانو یاسا ندعم شدن |
 تبع لھانالوا تحار هلا تنءالب ادملفردرلشهروس ( بهذلل بهللاک ءالوال

 تناکح نردصف نونغ ق شع نودنآ تلالد هنوخر هار لوا قاده نابلاط

 ب یپلط عجم هک هب نا لواز ( تس ) اماف راردبارلتاور هجن هک هحرک | راردا |
 هک ءاساکا ررعا مهف هتد یو لنکا هن وم وپ ی رع ناودنه دننادن هک

 روھ یر كشوهوب * تسن شوهب زج شود نا مرح ۶ ( یوشم)
 هزا ز 3 تن شوک رح ی رمتشع اراز رم ۴# ( یوشنم ) ار زردلکد یربغ

 ینو شوج ی نالوا شوهو شناد نیع یمب ردقوب یزشم یریغ ندتشوک ||
 تادراوو هیسنا نادهاشم هدنسدصق نون قشعو نوخر هار كراشورخ

 هله شع بارش هنراهیبغ قیاقدو هییع قیاقح ندنارودص ندنراهیسدق
 عاتم هعماس ةوقو ردرللکد مرح یربغ ندرانلوا شوهب هلقوسش رانو شوهدم
 قدافد ناکن رخاوف رهاوج ید كنم باب را یک ینیدلوا یزنشم هناب ز تاک

 یرلشوهشوک لراشوهدءتسم هنرادیحور قیاقح تارابعرهاوب رهاوزو هنساق
 قی رابؤرج شوه تبع نابلاط نالّوا هنر نایذحشزرو دعتسم ارز ردن زاشم

 نم ی رشا هللا نا) یاوحف رب هلکعا ملست تق رط رب شوه تسد شو ق
 لبد هر قست 8 CS عاتم 0 هنا هل ناب ےھلاوماو ےھسقنا نتمولا

 قیرط ولد رلتوسلوا فور بولو هدارشو عب ول یهلا نابلاطو رلشع |

 0 اع بلاط 5 روش ) ردراشع | تاالدو تیغرت هلا ناسا و وتوعد هرانو

 تبوهبلاط یا # نک بلط اش نیع قلطم یانف ردناو ٭ نک بلط انف ل وا
 ناطاسیزابنیب كلمرد ۶# نک بلط ادخاجت اراد نیماصبا × تنازاوش یناف. |

 ا و ترس



 یه تی س ر
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 ندب بواوا یدسعرس» تحارو یدیا تاسی> اکب هروب نم هوم هرزوا یعارک

 هسکر ه دوخ هسلوا رب كلوا .دنوخرپ ءاروب محور مب یدعا مدلتروق ندندنب
 ررر و ناح كس هدسفتر ره یهلا نا ردو لکشم اما ی دنا ناکا

 كن وتم یتدراکدنوادخ انالوم |ذنهلف رارولوب ناج كب هدشوو ناجرهو
 قانشع ندر ٭ تسن درم یامزرهارافشاع ۴ یوم # هد حار

 * اررارسا نینهبا دنا د رح ( ع رصم ) اماف ررروب # تسین ع ون كي دوخ
 دوسو لاق دشا و ناج هغلوا هداهل رس هوش قشعو نوخرب هاروب دشیهق و

 همهرد شن 1 قشاع ( تب ) هکر دکر ک نادیم رلدو ناد رخ د مم رب رم: هنازو
 یا هآ هلوا اشو فصو كلا ق * دنز نوا دنمن شفرف "برا * دنز نمرخ

 هئرد یاب (تس) نویعا رطخو قوخ نکو ول هر اوآ هلا رس : درد

 تشد یسر دن ۶۶ سزمناءاز 3 | راذکرد ۴# سزنمو ناد رف وعحم

 شو هدلوب ون a ین ویصم # راک شب ناد ص رت نوچ وش زاب # رادن ییغط زا

 دصعم هلا رذک نداد هلا ناج لکد زه دوخ رس كارت هللا زمه رب ب ودنا رس

 ندنغلطم قتق الو دیشروخ لا کا کود او ع القا
 هستعو هلا اع لاج ماج نوتوطلباقم الح ت تآ رم هسرولوا اشک هرهج

 مهو نالیغ ندیا افتخا ه دسفن یاوه نمک بولوا اسرف اخ هدنب هدنسایلع
 لوضص ( ت ) كظفاحو دعا املا هنالدحو دعا نيڪ“ یناح هلا افتفا هلايخو

 9 کا یو تسدزا ہ دم دوخ راک وت ٭ قاس دنک ی سب تیاکح سفن

 لت ز نداده قد رط کدتسا تلالد قشسع *دقرد نودنآ دنن لیاج ییز زج

 كنسردبا افصا نزوس كرالفاغ ندا هو لفاع ن رودنکه سخ و هلوا

 ارز * لح نس سسلوا لیب « دنخوا لوص ( عرصم) هک ای ردو هک افیح
 هنایلواو انا راهتشک 1 نالوا هتشک رس هلسفن یاوهو هتتسلاب هلا لعفع لاعع

 ا زا هک ناب هاک اس ناو نیونحم هک ( نون ها ) قادر
 ثیدح ( نوت هئا سانلا لوش نح دیعلاناعا لسکیال ) هکر دقو یزاربخ اما
 رد دهاش یراک دید رحاسو نونع سالا ماوع هنراناشاو ناعا لاک ككرلنا ین سش

 نونح راونا نارخو رارسا نئافد لوا هک اشاح هسحو رروس فیر وید

 تاکرد و تعط لفسا نالط ةلغل وا رون دض تلط نکلو زا هلؤا رحاسو

 توروک فلاخم هرودنکی زلنا ین اداو لزارا نالوا ترودک رپ هدنلفغو لهح

 ) حاورالا (

 | یاوسف ( نوقزر مهم ر دنع ءایحالپاناوما هللا لیبسین اولتق نیذلا نینالو )



 یو

 | قغ ۳ #4 اتنلاو مولعلاب راعفاال # اندها نیئینتسلاتایغاب * روه ردرارب |
 ءوسام ناح زا نآ رذکی * لا طخ یذلا هوسلا فّریصاو * مرکب تنده

 ربش تهان یب # تسنح وت ٽقرفزا رت من ۶# افصناوخ ازازامربماو ۶ اضقلا |
 تسزوس یمدآ # تسشوخانو تسشوخ هج ره وت رغ ٭ تسین حب اه |

 دریا لسض رج # صالخ دوخ نرادن نوهسش هد چ تسشن آ نیعو
 اراخک دوبج رکج دوخ# دوش نوزفا نهم نیارک مک سب #* ضاخ ماعناو
 تاو * یناقل یاراو الا قوشلاطالا ) نوخرکحنوردیاهآ (رثن )دوش ناوخ

 ید ینابر ناف راع نالوایتاضس-ءاکرابناب رقم لوا دج ادصم ( اتوشدشال لا |
 قند صر زامب هناهجو ناج نکلو ردرابلاط هداب ز ندبلاط هب یهلا نابلاط

 تولد قارف درد هک رازتسسا ارس قبفررب قیرح هقاینشا رانو زاسهد

 ناقشاع ندبا مس كر ارز زهشلکیا بولوا زاسهد بلرپ بل یکی و را ەشلدرد |
 تاور نیرربخ نوخربهار ین ۶# دنکیم نوخر هار ثیدح ین # ( یو ) |
 نی رهصقنونجم قشعو 6# دنک نونج قنعیاهصق # (یوشم )ردنا |
 هجنوصم × وج كب ناج دص قشع هاکلارتم ( عرصم ) یی رلبا تیاکح |
 هدهد رب ره هلا لالج و رهق تایل تبح هار نادشرمو تقیرط نارپهو |
 تادهاشعو قایئشا و درد نوخرب هار نالوا ناماسورش یب ناج كي هجا |

 یفاشع ٹالاح نالوانارب-و نونمو نارکسسو هلاو هلبا لابو فطل تایلجت
 هر دس ( تل ) هلغلوا فوقوم هر یدارا توف تلسصو هارو راردنا ناس

 نابلاط سب رارد * نک رادیدو هدرپ نکفا رب سپ # نک ر اثنا ناج تسناچ
 (عرصعم) هدیراقدل وارادر ند صید راد رادیدنامشاعنالوا رادلد لصو

 یف نا # یتاقتا ینولتفا )زادرپ هم رمز نواد * راک هچ ناجاب هظط ارناقشام

 هدفشع نادیم محک ءآ رارولوارا فاز رادر راوروصنم بولوا ( یتایح یلتق
  ندقوشعم یاسحو ردشکلراوب رلثا هن قوش ناکوحو شک ودر هر

 س

 هدنرسیارول ارم ندقشعتعیفح نابع ارس كر هدعسعهارو رولس مک یریغ

 ردعصرا رک ر دیحندرارو رس ندناربس كر هدفسع نادیف ردارب نالوا قوا درد"

 نوزوپ ) لتقا لف تلتف ناوتماافتءانایدلاانا ( تور ورخ نداتعفو ید

 ییانم وب نعي راش هر داب نکو دبا یرادیاپ تاج قیقاع كن راسبتخا توم
 مدنلوالقن ه هاش نده اشو ههبت ره ند هبت ره هدکو لس ءانثا هک ںاررویب ہدافا
 نکلو مدئلوا لتق هح رک | هلا لالخ نامرهف فیس نالوا هدلاجج قو ||

 ل س
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 هيو دنکر وب نم ءاضتقا هسردیااقلا هب اوهو سفت ی اضتقم ینا هکلب نویمربو .

 نالوا ن د هداضتم ء سا راک دنوادخ انالوم هلقات رو رهز دوخا و ر ولوارهز
 مدیسعو قذاح بببط لوا هک رذیا هدانا یاشموب و هدارا ینطاو رهق ذفص
 مکلرخ وهف اشش اوه رکن نا یسع ) هع رک ی اوفر نقدا د رم قفسشم

 هلوا كعد ردنا هب رت هليا فطل اکو رهق اک ( یکلرشوهف امش اوبن نا یسعو
 تعرشع ةتشک دش هک ره ٭ تسب یاب موش هتک تعرض وک €( تاو

 هک هنانعموش هلوا یز رت سس دارم ندنهکر دنکم وب دوخاب و#تسروفغم
 ولرد هت هدقدلوا ربهر هراک دنوادخ انالوم بولک هللا نوغ رها یز رت سم

 بح ندناماقمو تامارکو بور دتنوا ن راک دلب هلجو بودبا هب رت هلبا ناتا
 لا ذج من بور ندراقفاومان راب و بوروک ندیناروت بح نالوا عام هبیناذ
 شو ی شوهدم تسمیچد زاکدنوادخ الوم هلکعا زاسمد هب ودنک

 رکا ق ارت یک کو سس سدق یزب رت سمو یدلدا شوچ شواب ردو
 تلجرام نکنارهزازد هد ولق ف ادصا ناسن تارطق دننامو رجا تیریکو

 زاید اتع نع هئلتف بولوا لاق رهزو لهالهمس هل رکشنالوا تفص یرععو

 هللا تاولص ےھیلع نیلاعل ابر بم ترضحاصوصخ نیلس مو ابن نانیمه

 نایغطورفک ناکردینایناهح ( نیلاعلل ذجرالا كانلس را امو ) یاو رب نیمجا

 نوا زر ۷ د اعا تاحواوناعا ر رو تاحردو شب رح ن دخو دعل نالطو

 ال۶ افشو مکب رنم هظعوم مکنءاجدق ) هدنراف رش ناتشو بولوا نوعیم
 نداعس یف رافک نکیا توعد تما لخاد سان هماع بولت روس ( رودصلاق

 نیس زل راسفلانا ) یاوتر ن وع راک دنا توادعو راکنا بويعا تباجا (
 تباحایتیلس مموایبنا نوعد نینموم"هلیلح"ه زو رلیدل وا ی دلاخ هدعلا ادع

 نییلع نلرارالا نا ) یاوعفرب بولوا تداعسن لئان هلا تعاطا هب یهل ماو (
 رانااینا تشب (نینمومل هجرو یده ) یاوعقرپ ورایدشا التعا هسدق نایشا
 زاهنالا اھت نم یر تانجمهل ) تیادهو تجرو نداعس *هایرس
 رایدلوا مظعت ی ارسمرح م > مرکم هلا یم رکتوربشدت ( مالا زوفل !كلذاهیفن دلاخ

 ) اسیا * دوم هرذ وردنا ییاتفآ # دوبکو روا < *هدیدنآ مرد یا ( یوسشم
 تسدب:یروکن ا تسد * هار ز و اددرکب تلودیب شیب # اک هاک دن اک تلود

 د وشهدن ناجم ار نابیبط نا ۹۶ تس دهزا نایلمط مار ؟ !كيل 3 تسه اغ ٩۶

 جک هدر یاب رد نا ج وم مالغنم # دوس هدنک اریذغو كشعات |

 ۷ درار /



 نه و هدر سا زا رد a هن ی“ هیصح نروص رد یراقدلوا زالوا ادم اب هتدشر نس هیصخت نروض كرن یراقدلوا
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 لاج رون لایخ یددلوا دن لوا رکره ںودیا هلازانس قسه در كيلق

 قتشاد هاکن كنا هللا شوهو یوق هجو شوکو مشچو نمراو هلوفا ندننورد
 ةقیقح تاتاک ع وج لق سو یولع ارز لوا یلاخ ن دهظحالم اعاد تولوا
 اما رر دبا هضافتسا ند هنا ر ةفيطا نانلوا عادا هدنآو هبناسنا ةیلاک ةعماح
 مهو هليا تافغندنس هيضق * تسلاحماجتآ داصتاو لولح ( ع رصم )راهنز |
 هددمدقمنکلو ردهزم ندلولح هماسجا سدقم تاذ لوا هک نس هیت راومهان ||
 عقاو تبسدرپ هدشنابم ییاسنا"یرب ونص ےل هلبا یاب رهفیط) هرژوا ینیدنلوا ناب ||

 سّوکعزادنا هولح هبالح یاا ره هدقدنلوا هیقصت را دیحوت لقیص هکر دشلوا |

 ید هدمرو نع لاح یک یییدلوا لاح هنروصت لولح هدسومش راوتا نالوا |
 * یراط شترمک هتشک ی ئدحو ( تس ) ردراشعد م هتن ردلاحم لولح روصت

 دن هلایخ هدقدلوا رتسه یدونهب تیفیک ةلاحاما ۶# یراع ها یراس همهرد |
 تروص هلیکلودنک هحوتم صع نکلو رولوا نسنم ید نروض نالوا

 9۵سه ع ورخو لوحد تح هک ردک رک كماعا ید ندلایخ حول یر زر صعس

 تاجوا تح هبالوا عقاو روتف ع ون هدهللا عم روضح تبسن بولوا ففاو |
 تست بولوا قشاد هاکن كلا فلکت ی هک هیلبا افترا ههحردر ندقارغتسا |
 هر هلازا رو نح تفص هرورضلاب هلغلوا رارقرب هدنیلق هشه هرون نخ |

 هلوایربخ ندودنکه ن رالا ندنکل ودنک هلا تیلک یا هک هلوا هاک هیلوا رداق
 تان * تشاد ۷ و هوحماعم وه ها قد رطول هکنوحو ن دلق د وضعم هر

 ترک هنتدحو نویلو لوب اک | هبناسفن ضراوع زکر ه نولوا قفوم دیهرول نه
 #3ناشهر باج هلج ناکهو نوک دوشرک (یصش)ردراشعد مک هتن رب و هجا رخ

 ۶ راک دمهو لاح همهرد سک هم اا همه + دنرادرب رظن شد زا هه هحوت ||

 ج رادنو افترا هیدینس بنا رح نانلوا رک ذو 6# دنزاناب نک ممفرک ارهاظو نطاب ۱

 هکس لپستسم دی رعو لوا ہل رغ نادشتشت هرم تمه حاج حانح التعا ھهیلع
 راعتسم ندراطش عج مع لوا هدقدلوا رایعلا هه هرزوا روک ذمهجو یدایفتا

 رولوا قارت تاک بولوئرادافو راو راداوهو زاهد هب ودنک یا ین نالوا
 لبا دایقنا مدع هتش رظ ماکحاو داقتعا ءوس هلرا لاثتما مدع هربن مما هللاب اذایعاما

 هقشعیاضن رم ی ودنک هسنرول وادانا هر اد لخادوج زاخ ندنعد رمش مداح .
 ۳۳ از ۴ ۳



KAF 

 لا رد زادنا وت رب تب ضبف رون هبلاطلد هکنوحو ررولوا نایح

 هدبلاط لدهدلاع لوا هک ردم >او اک اسد اریهرنالواروم ام ەداشرا ی اط ندر قرط

 نددش رم یقرشم ةیلاکلا ةنارولا تیحنم هر دم + هعیعحر ون نالوا ناشخرد

 ۱ تكتهحو لوف ) قفورپ هدزاسن ءاننا ید بلاط هک و میهدن نکو ر وو
 یان لاج ماج دش رح ارب ز هیلبامات لابقتسا هر قیقح هبمک ( مارط ادهسلا رطش

 هولج لازال بح رونرتا هرانلوا هجوم هلبالاب ص ولخ لاح رهب ردو قشع
 نولوا ندننالاکفیصاخ دش مملاحو و زالوا لم هدضایف نولوا لاج زادنا

 تاکشف هرب ناضویف رونوترپ هبت ره تیاهت نلوا ییخدم هدرا ونا هضافا ربهر

 تایذج شزوس نلک هروسهط هلغلوا عقاو نایلجت نزن زارمد یندشلامو
 نلاس هل اذابع اماف رد یاقراب اول كن دود رطرد تاحوق ربثع هيس دو راکت

 هلنا سه بارشو رورغه هتیطاضو كزوادنکو 9 هللا سفن عادخ رومًامریهر
 هرادش دن ولد ردمروفوم لد مب د رونرثا ندبا روھ هدبلاتط نولوا رو

 سالف سفن یا رولو 1 قارزفا رهز تویلوا قار 5 EPA ۱ هتل وا راتف رک, ۱

 یراهلک كرانرهر دن هد شاخرپ قیضع یاجوب هک شابم لفاغ شاب وا رادش و
 تولا نیر دس هک ات ردرلشلوا دورطم نددودو هاک راب ترو تواوا سارت

 تلود بساکستلکندنن ینیدلوا راتفرک :كناو تصصناکستراقح نالوااک |
 ودنک بوقا هةسعشذا یرادش لاشاخو سح هک ردلوا دیعس د ص یدک اهل وا

 یساوه یلدیورو هلبق هدنهاشم هدر تآرح یدارم لاج و هلوا داب رب یدا ره

 یدازازکره ندربب تیقرو هندبا هلبق نس هبعک یلاج كربپ بردنود ندنسهلبق
 زعو هیلبا ضارعا ند هلج بوی |هدوسرف هربغ ندرب هتف یزاسن یورو هیلید
 شک غره قسه هیصانو هل هدندریتتواقشو لذو هدنلوبق یب ودنک كرب ینتداعسو

 ناتسوب و خاب زا # تسغراف تسیراکنیارسردهک سکنا تب ا* بولوا سین
 هلوا عراد ندروءش ۀقرفت هربغ ندربب هحویاتف | هجوم + راز هلال یاشاتو

 (ع)ک ردبسانم ید ول وهندا زاسمد هر و دنک بولوا یل رح كنا کد ی قح

 كته رط نارس دارم ندراهدر نالوا هدنعارصم ( د ردام یاهدرب شیاهدرت

 EN سرور و هبّذح سزرو كتفرق> ناو رهر ارز هوا یرادیصذخ* روص ۱

 تشک الوانراسا تب هاعت سا هک هاک ره هک ردون یراهداد رار نوناق هد ذطاب

 1 يراد داوا ) ۷

 ی نو ۳ £ ۱ ین
EE SF |ی ۳ 1  
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 رووا هيم یناجر رطاخ اکاو رولون توفص لاک هلا ندحو لاجج تایلحت

 رطاخ هسلوا هبلاغ هب هیناعسح یاوق بودیا روهظ ابندو سفن تب کناغو |[
 روئلواریعت یاطیشرطاخ هسلیف شيام ,دنتصعم لکشو توهش تروصو یتاسفن |

 عفوت هد هاعم ی هرطاخ هدناعاط كکلاس ی رولوا ربع یکلم رطاخاکا 1

 نالوا یایهتشم كسغلو تالصاوم هنیع روج هلا لوخد هلاعفا تانجو
 تاذو تافص تانج نانلوا فصو ادعام ندنوبو هلوا نام عاونا هللا ت

 قلوا ندنآرف د تایراو Aa ءلوا یاد بح بلاط بويعا تمه هب اعنرا ۳ ۱
 ناتد ر ندا کتا هناا دم ۶ هداسوهد دح و یارس مرجح تور | نسهیعاد ۱

 لدانعلو او هیلس ۰ نخدالوا چو ردق كن د رع ندرادید داطاراد هدننف كت وه

 یزلقم حب لوک ودنا, نالو بولوا نالا شوزپ سدق ناف شا
 زاس مولج رشود یراقدلوا زادرب همت هد زار نایشآو هیچا رکفت نراقدلوا

 رد جج ماج ۴# ےراج ETE هش ) دیلوا زار شوک هئزان نیا

 9 ماعو دز و # یقرفتس تسودرکفرد هتنک # مرآ یمن رظن

 مه ور شن آ فرو # عرازبب تشهب مین زا رنک ل تن رک

 ۳ تدازا امو تبوه بلاط یا« هآ # م راز اک نورد شلابخاب # لیلخ

 رفرمهخ نادش ره نالوا قلطم دو> و دوه قرغو قح تلا هدنس هرانم ی

 ندآتدارا میلست هو ولا لک نم هری هس ر تسد یکی نالوا هدسات بل دوخادو

 یت رب ندانف تاب زا هکر واوا زاستعا هل ول یسانعم هسرولوا راعتسم ندربهر

 یک دلما نط رادناپ راب هر ودنکو هر و هب وت هننالد هلج كبلاطالوا هکر دیجاواکا

 لصاخل ا هیعط نایضتتمو هناسفن تايهتشمو هام تاذاتسمو هیند ءاد

 درب خد ند ه ورخا تاظ وظخ نالوایتاذ بح هج هکلب و هشم| عیچچ

 قداص بلاط یتح هک هیلبا هب رت هرزوا قح بورتسوک نقب رطرکف دی رفتو رس
 قیلق تام هلا وش رارهو هژ وا دعتسم ههح ول هوح بالج شعولغو جد

 هت بدبط یتلتو ناج هلا قدصو صولخو هیجوت هتف رطربب تاقراب راونا
 لماک دش رم نالوا سدوا ضصیق نهطظم س د ههرح ندارا ودنک تودنا ملست

 ۳۹ هر روا ینییدشلوار 2 نبع ی تلاط لد نقاص نالوا ر«-هر دوو

 ا قدس ا تایدح را ونا ےل هدنیح یرلقدل ول ونک (

r CAB 
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ERردرلیک هللالها ندزمطالا هرس سدق ر اوبا دیعسونا هکر دلوع #  

 ندا دخ هظط كب نکیا فانتوم هلبا ارشو عب و طاتخم لسان رایدتا راسفتسا ود

 درو قل شومارف یشناد هلج رلیدد رد هن قوصت رلیدر وس رد رلتایلوا لفاغ
 ادخ هلا هذن زدعلوا ماست هناضر نو دنآ لوبد هلیاح هسرواک هن ندقح هلا لاقو لیق

 ریکرب نایمزا (ع) ردسفت راد ةکلب ردلکد نامنآاو نیمز نالوا باح هدننیت

 زدی رح كیک یقوذبغارو قشعبلاطیا سپ راشمروپپ :# سردنوادخ و
 یبکو دنکب ودیا رادیاپان سه دیق عطقورادنیدش علف هک ردیف رح كلا یکدلیب
 رانلوا تبع هنا نامزالم تش رط هار تاس یا هآ هلوا رادلد یور قاتشم

 نازادنا رسو تیدحا تایل بارش ناشوهدم نکیا رومأم هلک زوک لکوک

 لاحرلا نوجگنا رد هزوک لکوک یرلتسمرس یدمرس نالوا ثدحو بقا رم

 هدهدهاک هنو تک نابلاط نالوا تدارا هار ناکلاس یدکا رولند لانحاک

 لبق اوتومو ) هراودب یتداوا برق ماقمون هکر دکر ک قلوا لاق بوس راهرک هجن
 دوخ هزوب نه *هتوم یراتخا توم ناشون هعرجیا هآ هلس ردانمهن(اوتاونت نا
 . عضاول درج هسخوب ردنلفغ ندم> هسیادب قالخا ردصلخم ند هبدر قالخا
 قاکذنز نسخ یارب تشاشب ر اعظاو تعالمو فطا هناتنودو تئکسمو
 ج هتن ردتساوم هلیا قح قلخ ةفیمح سپ ردیفلخ ن ايناهج نالوا قلخاعم

 وکین قلخ چ یظن ۴# ردرلشمروس تراشا هبانععوب هد همان ادا دلو ناطلس
 قسشعو قدص زا ماد # تسنسناح زا قلخ نینهیا # تسنسناوم قم

 هدنارج هب واز درج تاضاب رو نادهاحو # ندیلات قاینشاز بشوزور ندیلاب

 رطاوخ فق هکلب بوپلوا تالصو موص ت ر وص نالوا تاداسلا ثیح نم
 لب هب هیکلم رطاوخ عفر هکلبو هیناسفنو هناطیش سجاوه عفدو هب ویند
 هللا تم هیحوت هر ومظ يتاجر رطاخ نالوا ترابع ندهللا بو ت زدق
 ریسق ترد رطاوخ سد ردکمرونک هلا نرصب *هدند هننادهاشم نادابع خور

 رطاطنا ) هکراشمروب هدرطاوخ میسقتو رطاخ فی رعت هفلاس لک , هلغلوا ستم
 ردصاا یا هرهانظ نلا یسلاپ ا دنطاب نال زان فلقلاب رط دراو

 نسلاب یقلعتام ةبحاصع درب رطاع لکو هروطظخ لع هنال اتش ابنا لاکو
 ىلا نطاوحلا تعصعنا كلذلف هرومظ دنغ یقعلاوابئدلاو سفئااو هلام

 لبر ىه ىهلا بح هدكلاس زنش ىنعي ( كلملاو ن اطيشلاو سفنلاو قل اًرطاخ
 كلاس بلق ہد نح لوا هساک هلوص> رشوت لاک :هد هنناےوزو هنن امج یاوق
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 ۱ ماکحاو رولوادوجو قاف لدجوودجویباهن كلدجاوت سپ رولوا ادیانو قرغ |
 ۰ شوک هکلبز وتس» ندرایغا منج نکل ورد مار دج اوتراهظار ایغال انی هدتش رط

 باب زا نوح اتم رمش نرو دک ی الج هدندحو هشوک و تولخ ه» وازرود ندرایخ|

 دنوردٌدیفصت بولوا عجب با تش رط ناوخا نالوادردمهو ږدېجاودجاوتړک ولس
 اردت راک ند رط نادشس رھ تیعس هس رب رب هل | دحبا وت هدننفو لافتا |

 قفاوم راتو دحاو ناج هددودعم مسج قرب ربو راهروكی نبر هجو عام |

 هدخ زهلیب نس هتکن # دی ردامیاهدرپ شیاهدرپ ( عازمصم ) بواوب دمو
 هسلوا عقاو تکرحرب هدننبب رانیغا هلنادجوءاضتقاو نالوا ناکمو نامز هسیا

 ردروکم هسعا ثغارف لاحرد ندنکرح؛لوا هدکد لک هزوعشاما رولوا رو ذعم

 ردیئروصار هسلبا تع رع هدجاوت هليا قين رانوسید قوشرپ اکب ناوخالانیب و |
 ندهراکم سفن اضتفاو هرطاخلوا ارب ز ردمزلتسم رش قاغنو قاف هسلااتر

 زادیهن(سقن هلی هنسنلوا نیم قلم نناضتفارب ره س ردشلوالادب وه
 هدظتو وس راوطا نانلوارک ذو رواواراکشآ یک. ایس یوم نالوا هدابهش نبلو |

 ردب واسنم عام” مدعو عام“ ہدتقاتف تاب را هشخول زدیلاوجا كرلعشام نالوا |

 لاوس عایتو دج و تازا ند هرس سدق یدادغب دج هفابطل | دیس ھت ۱

 تواواتیعجب كنب هقلح تی ناشوت هعرحو تلصو نارش اسیا تودنا |

 قو معشو .زردبا تکرحو ضقر ی رارطضا هلقشع هیلغ |

 هدنراکدید زنه روک تکر حرب هدارس یک مزب اذه عمز راقب ندنکعشع |
 تورپوباوج هلی هلع رک" ) یاخسلا نحرع ییهو ةدما اس لابا یوو ) |

 هیاسشف تاج وا ارپ ز راشمر وب تراشا.هتففدلوا یواست یرلنوکسو تکرح |
 ترک هرات دحو هلغلوا اشک هرهج اقیلاعم و هنباحکااتفلادعپ اقم ندیا التعا |

 حراوجو رارولوا صالخ ندنان ولت بویمربو هجازم تدحو هن راتزکو
 ةزاج مهیهلتال لاحر) یاوخر ول سدا لامعتسا:هد هب وند روما ن را هرهاط

 رس ندندحو یارس مرح سفنررب هتتمص»هیسدق سوفن ( هللا رک ذنع عیالو ||
 شا لاغشا ی ر لتا نادشدح لاج د هاشم یرلنوکسو تک ر حسو نمل وا هدروآ و ۱

 تو 4 هرس سدق نارطا دیعحسوبا ردرود ندلفع روط اتفلادعب اش ماقم

 قخادوجو دنع دحوااو # هتحار دجول ان نم برطب دجول | ( رعش)ردنشع دا

 دجوااب نم دخولا و ر نع ۴# ییلهذاف یدحو ییارطد ناک دق ۶۴ دود
 س س ٤



 نا هلقایتشاودرد هسک شا ےھف نکو دتا رو <4۵ ندنراوج ك یک نتسموهوم دوجو
 لوارهیت دب ںی رانا زا دک رھ ق رح ین j (یونشم)ار زلیق یرازیک ینو لقا

 . ران رب سالم هر ودنک التصهقارفدرد سب یدلسکن دراب ریکر دیش رح كل هسک,

 € دن ردام یناهدرن شیاهدرب 9 (یونشم) هدک داب وس قاتشاد رد هغ وب افواب
۱ 

 ج

 زاسمدرب یک ناو ¥ دد هک قاتشمو زاسمد ی وکه ( یؤنثم) یدروک

 . فشاک ی وشم راونا لاج قاتشم یا هآ ردلجاع یافشو رک قارت هالو

 نایت ییلهاو عام بناس یرب ندولج یدزنسوک تاماعم بعک هفاتسمو

 هسرولب رب ونعم هرزوا ققیفح ودنکب ویعوط راعتسم ندیشرب ییا ارز یدزوب
 طبه2یرللد یادا رع هحرک | هکر د نح كن یهلا نامشاعلوش ین تات عاما

 تانولت هلفمالوا صع ءاف قسه رثا زونه نکلو ردنشلوا نایلج .راوقا

 هسیا قشع اولا: تایذج شوپ ور انایحا تارنک ضراوع ضهب ندهن شب

 نان بولوا تبع نابتج هلسلیس « دقدلوا تامل نادا هم رمز نعم بولق

 نالوا ه دیت توادنا عفر قیرشب ضراوع نالوا تایل شو ور یاحوف يع

 سس

 1 هتل وا زظ ناعما هلفاصا CHa یدتا قرح ی را هدرب حزب یرلهدوب ا

 ےک قا رتو رهز رب یک ین ٭ دید هک یان ر و یرهز ینو ( یون )

 | باب راو لهاله مس هباوه لها هک ږدنوګم هفرطرب اربز ئدروک مک قاتشمو

 | زاسمد هدقدلوا زادرپ همت هلبا هم سش تانیا وب راک دنوادخ انالوم رارمسالا

 | هدوج وم هلبات .لاک .هدوهعم طسيفیک ,ندتهح ییدلوا یتایج بیبس كفسشاع

 برق هلا دجاوت لفاون دیش قشاع هدانا لواو ردبا مش ,یترنک یاهدزپ لاءدرپ

 ندّمح تبانع هکر دو قرف هدننایم دجو هلبا دجاوتو رولوا قا رت اکا ن عا

 هب ر ی الف ) ةع رک تیآ بودیا وترپ نناجر هیذج رب یناهک ان هقشاع بلق
 بودیک یرابتخا.هلیسسهدهاشم كنم سس (ءاقعص یسوم رخو اکد هلعج لب
 ردنرابعندانعمون یخد هی ذجو نوعدندفح بناجدجو .دوجو سپ رولک هدجو
 مساوهللارک ذو زانو شلانو زاوآ بو .تاام هرزوا حورشمهجو هسیادجاوت
 هدیاط یاننااکر دبلط یلوصو هدج و لورونک .هلوصح زا دکو زوسخ اونا هاوه

 | خلوا هطساو هدجو لوصو یعاعمو رواو هلکوک بو دیا هجوت هدجو شضیارف

 تایم سس

ودیأب ردت ولیف هد ول ر یر وعشالوروعش هبناجر تایذج ورولو !تولطم باپ ڇت
 هدف 
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 س تی تیم 4 و
 - مک

 شت # (یونثم) قح بواوا هدش درک هلشع شنحنامزو ناو نایشرفو
 درد شدانو یدشود هات نورد هک ردقشع شن | چ داتف ین ردناک تسعشع

 ششوج چ دانفیردناک تسفشع ششوج 3۶ ( د رک )یس
 نابوذح نانعههو یدشاط یدلکود بولک هشورخو یدشود هيم هکر دةشع
 ششوج ی هدنرانوردو یاب ر قشع سزوس شبثج نالوا هدنراذاسا كتیهلا
 مارا اس اک نم ضراللو ( عرصم) قفو رب هکر دیناجر دج شالات
 لیدحو مز نابقاس لوا تش رط ناک لاس ندیا تدارا نیمزب سس # بص

 هعرح ندستفرفم قارقر قیحر ی راک دتا هرادا هلا راتعک فو رح حادقا

 مداستفا رد # كاپ ار هن اِ نا مدیهاشآ وچ ( تس ) هدنرلق دلوا تبع ناشول

 بارش یهز (رعش ) زرولوا دازآ ندیتسه دیق بود # لاخ رسر قسه ز
 ۴ ناتس>ا یهزو تنم یهزو اطع یهز ج قسم یهزو شزوس یهزو

 ترارح یهز هداب توالح یهز # ریت شت آ وپمه متم وت قشع برشز
 یدرح هتشرو هک رم ندنس هعرح كنهداب ول دکیک ره ها اناج

 ثسفرمس لیلب همت ( عرصم ) هبلوا هتسرزاب ندیتسه روشو هتسسک
 هکر ولوا قرغ هاب زدرب بولواقشع یدیئشو تفك دهن وضم چچ ةع ناب

 هلهجو و دردرب قشاعلوا سپ قو یدازآ هکر ولوا دنب هربجزرب و قوا یااپ
 ندزو و قشع لاج و رولوا دوجو قیاهن لدجو هدقدلوا دجو قرغتسم
 یروثرب لد بولواترابع ندعشع ضع ىقشام دوععم دوحو قحلوا 1 رولح

 ( یضلل كنعنطصاو ) یاو ر یاذ بحو رولوا یتیقح ناف آ كت ئال

 هلج هلغلوا لزا تبحآدبمو ىلج زادنا وترپ هنماق تانک ادرف لوا هطساوالب

 باو یراس ندنسشپات سوکع كنءهرول نح تبح یرارق یو تکرح هایشا |

 تالاک ج رادم ءاشنرا *هنامرس و یراج ندنرس نیع كلا یراب تفرعم لالز
 هک اخ صیتض> ندک الفا جوا هکلب بواوا یراونا نیم ک دیطع كنا یراداب

 ندسین شورخو هک اشاخو سخ ندبارتو دابو بآو شنآو باتفآو هامو
 هتقابتبا دردو قیرغ هنراونا وتر كقشع یاتفآ لوا ههلک هيم ششوج

 بودا هلازا قلفغ هدر ندنرکف هدد لفاغ لدیا یدعا ردراشلوا قارح

 هب سین رازاکو لب كغیدلوا ریذپ دوو هلتبح روت وترپ كتقپقح باتفآ لوا
 دون وب لیق لعمصمو وع هل تایل ینارشا یب یسسه "هلاژ نالوا ضراع
 دة سب # باتفآ دوجوس یدوجو زلوا تنءرذ ( خ رصم ) هک ردکمولعم

| 

WE 



 ۱ ےک دتن نوسلس نغیدلوا اوه دا و نوسروک ردناز وس هلوقمه یان یادص

> ۳ 

 4 هنیلا نعا *یداوهتلباک * هنیلآقشعیولارب و ییتعوق 6 مظن ۶# ردراشعد
 3۶ لالاحو تسح ی رالوندلوب ردي ڪڪ # لاشاغو راخرد كفلراو وب كنم

 رسنساکس»*رولوارهاظر ه ظم ہک هلیطرشوب ۴# رولوارهاظ لوا رولک نس هجن دیک
 لکوک رود ند هرا هج :ا لوا عن اوم ٭ رادا نشلک یکی رانکیدوقرابا نشور نلاج

 | نالوا توه ش *راب ےس ہدتعدبط ربرههز یا ها ( ران ) رو وترپ عود هن وا
 تابذج بویلوا تایل هقشع شن آ لوبق هدرس رک | تقرف *یداوب ناروعهم

 توم رص رص مر نوک رب و رع ا راسخا قیرشب ءانفا هلازوس قسه

 (ءرا وا ادیدح اوئوک ) فا رب هکلب ب ودنا رادی دبات یزس یرارطضا

 "یسه لا نوکر 3 وردک کو ی رواوا رعحاو روخ یکداجو رد ندناویح

 رار ِ شبا ارز ماتا دوهج لدن وا هلەشع ا

 4 * تسبن ناج شک دهم مدق دق ےک نشود ) ابر ) راثعد ب وخ هن
 نت # تسي نامرد نازا ارقشع هدناما و # تسین ناماس قشعب ندوب
 هعنع ش ۲ یک نت ورد مالک لصاح + تسدن نآ قسع یه ی هح ره

 لالح لماک دش رح و لصاو قراع نالوا شعا و ههللاذغص و خراب

 تبع هار ناکلاس یا هک رارروبب تراشا هبانعم یش هلق رش تیب وب لدا رد
 لاقو لیف ندا رودص ندلایخو نظ یاضتتمو سفن یاوه لاک لها لاقم

 قطنامو ) نالوا لالطایذ بیبح فیصوت هکلب بویلوا یک لادج بابرا
 هللا نکلو تیمر ذا تیمر امو ) هع رکو ( جو یو الاوه نا یوهلانع

 ٹیوب ر هيخژرب تروصو رهاظ هلبا بدم ةیقیعح بلاک تئارو هج رلاوخ ( یمر
 تر است ندتلاسر رداول رداب تاس تابح طقاوس طقاول هلغل و | رهاز هلا

 یابارم و هنرهیسدق تالک نیرلشوه شوک تدارا باحک| ندتهج یکیدتا
 خب وع ندیهلابح یا رد شدنح هدنرلک دتا هح وت هنراهیسلا تادراو نرلبلق

 ناق آو ارعم ندنارنک تالط ساندا هلا یهاتتمان تایلج راونا جاوفا نایلیا

 سومان بواک هش وج شوا بردو شورخ شو ناعما بولوا الع یی افصم
 بولوارلیوعم "يواومو رارولوا قلطم ضابب رونو راردبا قرخوقی ز یار
 واب لا ندا دود رک مآ هان قوا دج یان م رر ود هلال دو

 ناي شرعو ناعساو ¿ نیمزو نایاهج و ناهجیولنوسع و د توأب ها راراس رو :

 ) نایشرفو (



>. 
 شو او نسرعروک یقدحو لاج هک دا دشن ندننیب ربح :یهدللد زابهشو

 یکلق هلبارا قشع یاوهو نسززایلوا نارفارض یک شرع دشدلوا هدنکفارس
 نوداووا ىزا هنرس (یعو رقتعن سدملاح ورنا)هکبدع ارا دید راوناطنهم

 نیم را هل رضاخان ) هق دلوا سان : ص الخا هلا کالناز . فو
 ترهظ احاہص

 نوک داما :نسزاعلوا زارمسا فاس ندنراس ریشج ) ر اسل یلاهبلق نم کا حاس ۱

 ۲ ایت ۳ ی هر RE 7 هل اح ی ناعص وا

 يدا ۰ تابوا ا ۱۳/۹ ید ره یی ۳9

 فلاق ال د ) هررح ( نتشرولو زاد. 4 شفت هدي اک تسد اق لاثمو زادنا دم رز

 فام + دور هته حانح هلا سون یخ بارش 3۴ رورسلک هقوشهمهر هدراقابا

 | ند هلج نشالواک هم هعْنع قرفر لوا راوس##هدندحویالاب توحوا لواتب رو حوا

 لباد ءاول # لیقره وح جات هاد نزول نطصم دمع رورکش هحوز عمون

 +٭ تیالصو هک رس لاهن یالوا سدق تخرد # هم لوا دماغ یکتا یرو |

 م: راز ناح ردارت یا سل #3 رور هلا راهزا هنج تولوا تق رف نوصع

 لحوم هکدتا شوه شوکتم ن هطح هنامار کرد نودینشا یهو
 بلاطیاهآ ٭ زالوا راذ,دب هدرخ ندعشع تا نه زادلد یور ۴# هک تبا شنا

 تقر داد هنوک ح وا هدقدئلوا زاسفعتسا ندعثاه تالاخو قسع هرونصم رابتح ۱

 هيلا تحاح راسا: نوابق اتشام قشاع لاح تباهنو قدشع كاف رکیدا

 یهجوا زانلأب قازحا نوک یا رادرب یروصنم نوک لوا هقینلایف یدرویب ||
 نسب نایدتنا زادیدبان نودنا طلخ راو رک هللا هلجد-بآ ینی فک اشنوک

 تولک باوح ولد رد و قسع ندنساعا رد *هرطوزب رهو ایض دیشروح "هردرب ره ۱

 یدراک دنوادخ انالوم رارسا زومرزونک لوا كلذک یدشا راکشآ نلاح تفیقح
 تودنا رادلدلصو را وج هتخادنا ۶نه سک اخورابقشع رادرب لقص نوت |

 زابخا یتفددلوا هبناب ر ةيسدق ناراهلاو هیهل | ةییغ تادراو راز قشاح زاتفک

 گنا نا تست ا (یوننم)هکررزوسبودنا راعدتنا قشعتعیمح ند نازو

 (یونثم) یدعازدلکد نازودرسداب ردنازوس شا یکنانكيازول *6دابتسینویان
 عد نو ساوا ع و زاغ وط یشن آور هکیک رھا دان تسین دنا دل شد ۱ نیا هک ه

 یخ دلو اد رکصن دنا نوتسر و لا قشع یراتتخاو نشو لا نددوحوتس ۳
 3 رک



 ج نع ىلا اهادقلا کو ) تولوا یسهدام اک حاورا نالوا هضیاف هش رزوا |
 ۱ مالک هتص ج ورو ردشلروس نراشا هرو ص بسا هلیسذع رک ( دیم حورو

 <ر-و

 زب ون بسص ید سفن بواوا صح هحور ید قطن نوهغودلوا صتح
 كحورو ردیعرف كحور قطن سفن قطن هلغعلوا ربدقت ح ور وزج راشغالاو |

 ضادک ر دمالکرب هسا ما رد ددل وا ندا حور یصاصتحاببس هحالک

 ناطخ هک دع ارومظ لتع كلذ ىلع ءان ردا بلط یتدوج و كش یدتا

 ردلیلد لمعهئروهط لنهیناسسا سفن هلبا ح ور ارب ز عا هجوت ید عرش

 8 ورکش راب خر یافصرد هک هکر ه چ رعش 9 ردراشعد  هتن رار دبا لقعت
 3۶ دنکر ظد دود لد یافص ردزاب نوچ # شروصم تقیقح نامج همهردرک
 ناراس هاک ۲ ناقراع لوا هار لدیاهآ # سرلد نوح حر ناتف آ وج دل

 روع ن دسفن نافصو ندسفن# هک ردراهان تالو ناعشاع لوش نالوا هللایلا
 | ٭ رارواوا سن فراع هلللقروت ¥ هدنراقدلوا لخاد هبلق یارس مرح ۶# تودنا

 | هلن ارس اع تواوا لصاو ۵ سبد ماعم هدنرلک دا روغ ندو ا اص و ندیلفو

 | رون بواوالضاو هحور مع هدنراک دشا روبع ندرسو ژرواوا باق فراع

 | تواوا یخ لازم لصاو هدنراکدشا روبع ندحورو ژرواوا رمس فراع هل>ور
 ۸ لحاس لصاو هدنرلک دش اروبع ندافخلّریمو رار واوا ح ور فراع هلع> دها وش

 تاوطس عباتنو زرواوا نخ فراع هلالاج راونا هعشا نولوا تفرح یاب رد

 دحوم بوو | فراع هلفح ق>رهسناروبعیجد نددوجو تییانا هلبالالج ایل

 زاوآدونشبهکوک قشاع *# زاس دزاونیم هدرپ رد قشع# رعش ا* ررواوا قیقح

 نت یادص لقمه + زاغآ دنک یی هجنز نامز ره ٭ دزاسرک د هم سفنره ٭
 ی ادصدوخ *داتفا نوربناهجزاوازار *زاردیادص نینعبا دینشدک * تسوا

 هک من 9۷ ۶۸ زاع من نمهک و نشب وتدوخ# ءرذرهناب ز زا وارس # زارد دادهاکن

 - نفیدلوا روتسم ندنتناجو ندناج نت ابهراوآ هلیارادردومرا تبق شاع یا سب
 هناح هدد هلا راوناوترب عشباصشو یکدلس نک و دناهن هبناسنا ةقيقحو یک دزوک

 نددصذ یدعا یک دلیق موج زمي ید رس یکه ثاس سو ی هل ادآ سز وسو یک دلاربخ

 نسزابل 1 الود تبرق تلود کید یش وزا دخ نداوه ؛اهفرو نشو

 ( زا.مشو )



 حورو دو | ,دّمس» ندنا تاناوبح حاورا گولوا رععت تاو حور اکاو
 هسلانیغت تولوا هطبار هدنس یا حور یجیدلوا دعس تاتاہن حاورایببط

 | ندنمج یفیدلوا سکعنم هدیناوبح ج ور سفن تروصو لصتم هب یاور>-حور
 كسفن كودع یدعا ) سپ رونلوا ربعت:سفیخد هب یاویح ح ور هکرولوا.ءاک
 رب ذح نرو رو یهل ن ندتعداتم بوئلوامذ هلا نی رش تیدح ( تج نی لا

 تاولصاا لضفا هیلغ ت تانک هجاوخ هکر دستت وسلا “راما شن ناتلوا

 ايمصاو ایقناو اسیلواو ايبا عيج بورونب ( نيع ةفرط یسفن ىلا ییاکتال مهللا)

 ددم ندقح نوڪ اوا مد ار ہدە> تعاطا هازو مدق تا هدتفلاحشهسفزوب

 نم زاللم A8 هنررع رخآ هاب رک تع ہدنساےر ساده و قولو تابعو

 دتماءافعص نالواهرزوا تلم نا ید رلثنابا تموادم هیاعدو عضو

 * رکن سفت ناطیشو تسا سفنالب مد ۶ هکر دراش | رایه صن و دن هل و
 افضم هلج نازا # دنتشک رودوزابدنا تعامت  رکنن سفن ناعوت ید رخ رک ا

 * اوسروراوخ مدرهوت یدرک ن ازا # ایا تست سفنزوت یالب # دننشکر وت
 تسرفاک سفنوج # ینافرهدرد ینکیماهدب هک ۴# ینادنیو یدوخ ناطیشوت
 ٩ ارم وتا كس کس هارمهوت 4 نداتفوا اه: ارد یه ارمههک # تداهنردنا

 رذکب تناحز # نک بلط ناجر ورذکبناطرشز # هللارفغتسانب رکی رود نی زا
 جم نوزباب هک # شوخ لدیا نک یهرمهنامیاب وت## نکب اط ناناجو |
 * اردح | نادرک ن تشد وخ دوحو # اردوخ شع یصالخ نادنز نازا # شنا

 هر نر و تسرز# داو دو> تبنادم همه |

 * یراد كا یک تئطاب یو ةت # نابهرربد یشاب دنحانوکن ٭ ناهوشهاشرتو

 *نیادتسعرش اینا قد رط # یناوت ان ورایدنا ہار ٭ یزاع لجل ارتدنکیادخ

 ناد موع«هنز مدق # دنعدن ساح نرد ناد مهم دنیا: | اینا تمام
 حور رادید بلاطیا ه1 رن 9 تقیقح زار همه تشاو دشوخ * تق رط
 نوچ نع یالک روم ار نزد اقخد یم ار هل را تعا یاص ول كحور راونارپ
 ليصةتوروهظ لع تاود هلیصءن و روهط لعاقخو ق هدعلوا هطساو هجارخا

 حول دلو. ی هلصهم نامواعم روص دیلک سفنارب ز ردرلشلوا هدنس هاشم حوا د

 رارندیدناجر شقت هحور (یور نم ديف تدعو )دم رک ی اوسر و رد هدنسهل بم
 جد حور یک ییدلوا نایحرمظم عر نالوا ہدسفن سی رواوارهاظندسفنزض ای ز |

 هر رعنا صاما اح ور یک یییدلواتالکروص هدامینعلور دشلوآتایحرهظم ۱ ۱

)۱:( 



 كسفن هلا حور یصاصتخا ةمج هناا ةصاخ تالقعو ردشعلدل قاضم |

 را رها رام نتص و ردتالم روه داتا
 ندمدآ هکرداو> ل وا صخع نالوا رهاظ هدسفن تروصو مدآ صع لا

 هلا مدآ ېک دا دلوت نددیلک سفن هلا ح ور تابناک ع وج بوئلوا قلخ
 صخعثرب ره كلذدعب و ردشلوا هدلوتم ناسنا تادرذ ید ندنجاودزا كناوح |

 كسفن هلحور ندنسسکیا هلغلوا هرهاظ نیتلرج سفنو ح ور تروص هدیناسذا
 هفیطل ( نایغببال خزرپا«8نب ) یاو رپ بودیا دلوت هسلق ةفیطل نالوا یرش

 یعلا هب رامتع حورو سفنو بلقو ردشملوا هعءاچ یمغن هلحو رو خزرب هببلق
 بلقو سفن هلیف الطا ح ور بوللیق هراعتسا هنضعب بالا كنضعب هلعلوا

 هنلاقلخام لوا )  هتن ردبشنلوا هدارا حور هلبقالطا بلقو سفن هسکعبو ||

 لوالفعهحور تینارونو ردشلروب دارم حور دهلران مشثیدح (لقعلا ۱
 ردشعاوا هیجس یناث لقع هلغلوا تبنارون ځد نوجا سفن یک ینیدالوا دیم

 سفن كيلق بودا تلالد هي ىلصا دمو هحور قفا یبلق لوا لقع نکلو
 قنات لقعو رولوا تشاد هضرع همد نرمطح یباذخاو لیم نالوا هتعبطو

 (رعش) لیقاک ردباعنم ندیاذجلا هحور بناج بودبایذج هتعبطو سفن یپلق
 اتلان رهو # ایمن دا نیفئلآ زبظم اذو 84 هعقال داخ ح ورا رغم او
 "یان لقعو هلبا قل زاغو یشاو یلوا لقع هدنس هبات هدیصقیخد هرس سدق
 ۶# رم یدهب لاذ شاوو حالف هک تیب ۴# بودیا فصو هلبا قلماولو یعال

 لوالمع سد رروب تراش هیانععو» هللا قط # ہرغل یدهد لطب اذو الالص ِ

 ی و نیرقم ل لعومو یعدنبح هقح نرو هحووب فا یک |

 یناسنا بواوا لک وم نوا توعد هتروص ریو تعیبط ماع یبلق ید |
 تنجو رود ندن اذلا یدحا برق هللا حاسطاو قوس هتعیبط هرج” هر لکا |
 دیم وید ناطیش بولاق هدنالذخ یدا نوجا یدتیا روم ندنافص لج |
 دادما كندونج هتعط یاوف نالوا سفن ءاقفر دودرح سالبا لواو ردشعلوا |

 ِتعنهو رسک هیهبناحور یاوق بودیا بیغرت هیایند هکلهم یناسنا لبا قناعاو |
 خ زرپ هدننایم سفن هلا مسج هسیا تعیبط ردیادوپ لذب اعاد نوجا كمريو |
 یکیا ردک یربو فاصیرب نوجما تعیبط بولوا هطبار هعلعت نالواهدام 4و |
 یاص روا ذه هحوو رد هفت بناح یمجو نالوا یاصو ردراو هجو |

 رولوا سکعنم هدروک ذمهجو تافصلاو ءام الا ثيح نم سفن تروص نوه! دلوا |

 ( کاو )
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Eنایهلا اس هيلع تادوج وم رغم اصوصخ ردمظعاو لحا ندنهانوا  
 كنقيفح تالف ناتفآ لوا ب ولد ردلاٌعحا هن قمالوا ماع یو ر نکا هللاب لاع

 یان رد قرغ هلاهبناب ر تایل تاعمل یرلک دتا ساتقا نداده تاقر اب را ونا

 جا ارت یراق دلوا تیدحا یا لاج ماحو س وه
 "هدید تا ولر ناحس هحو

 | مظعا حور ندننهج دوشو فشک هلکعا تیرمسغ "هدرپ عذر ندنرلتفیف>
 هلمحو و هدنناب یتفرعم كرات آ نیلبا دلوت ندحور هلسفنو هبناسنا هيلک سفن

 ۱ نالوا رداص ندیفیقح روم هسادلوا بسانع هر وهربا هک اتفو هک ردنا قیفح ۱

 هژبادوجو بودا نافصو اع اوذ یدوجوءلوا یل اعل قح هکر ددوحومرب لوارا
 تافص ناو ارک ذو یدلیف هطدار مدعلاو تودطا نيبو دعساو هدننلب مدع

 هیعس مالان هللا ةغیلخو مظعا حور همرک | دوجو نالوا فوصوم هلبا تالاکو
 ( حورا نم ملفعا یلامت هللا قلخ ام ) اسو دیاع هلا یلض لاقاک یدلروب

 ندمطعا حور ۴# لد نب رب ار ماز نکیراح وت * لکشم ل الح ی وت ادنؤادخ

 قن رهوجو ردینارو درف رهوجرب هکر د دج اح ورو یدڅ تقبةح دارم هسیا
 ی هب رهوج س ردندتهح ییندلوا یا رهطم كن هل ناد هد ر ومط

 (ةدخاو سنن مکلخ ) یلاعت لاقاک ردشعلو| قالطا هدحاو سفن هلل را تعا
 هللا تاواص هيلع لسراماخ لاقاک ردشهلوا هیعس لوا لتع هلب رابتعا شیئارونو

 هلقع تاذ ردشلوا لکلقع تاذ ح ور سإ ( لقعلا هللا قلخام لوا ) همالسو
 راّتعا ناللا یه ثیحنم یأذو تویعا قرف س لعع هلا حور رلندنا رظذ

 حور هلب رابتعا یطسوت نالوا مدقلاو ودا نيب و ردراشلوب نيب قرف راندا

 كؤرج هلغعاوا قلخ هيلك سفن ندنرسبا بنج بولوا را تعا نينج نوا
 نیساج ںولوا لصفنم ندحو ر د لک سفن ازا یک یاصفنا ندلک
 هلا مدآو ردشلوا عقاو بذاحتو نح هدامهنب هرزوا ررقم لیم نالوا هدننایف
 هدحور نی دتا ناب رج لزا ءاضف هحات رومط ندنسکیاو ه>اودزا اوح

 لاصغناو ر ات نالوا عقاو «دسفنو تروک ذ ید ندننهج رثا و لعف نالوا
 هللا حور بننا ىلع ةا دعب ةت تاش اک عیج ءانن هنغیدلوا تونا ندننهخ

 دوجو بتا رع تیاهئو دواوم شنیون قح بولک هرومط ند هیلک سن
 هلخلوا تبادب قیطنم دوجو "راد تاهئو ردشلوا یهدنم هناسنا عون نالوا

 هللا ح و رو بودی رومظ هدسدآ سفن هلباځ ور نالوا عقاو هددوجو تباد
 هتنناویح ةثولاو ةروک ذ ید هناسنا ةثوناو ةروك ذ هلغلوا رهاظ هدناسلا سفن

 لب تر



 ۱ هه هناناویح ندحور یرلکدتنا معت ها باق اما ردنا ریت یناویح توم

 ر دمج ه هکر دحور لوانالوانادزب تفرعم رارسا طبهموناعارونلحو ردقوب
 قیهام كا هک رددرح روت رب ند هیکلم رهاوژو هیکلم رهاوج هکلب ضرع هن

 ردلکد رداق هک اردا یئا سک ره یویلوا ناکا راد: لخاد ناس هما و رفت

 دصود یفرح * نتفک ناوتن حور نابزب ترس ( تب ) رد رلش؛د نوع کتا

 هاتو ٥ یناسنا حور نالواینانر هغیطلوب مالک لصاح 3 نتفک ناوتنح وام

 ۷ رهک رب ررض دیآ فدص رب ( عرصم ) هکلب بویلوا ینافو م ودعم
 ذفان یمکح نالوا یراج هدسنت تکلم هلیسهطساو یناوبح حور هجوم
 ۳3 شعا لی ی هره ندراکفا و لاوحا هدک دشا ی ۳ اعد عطندندب و لوا

 رهاط هدنرخاو هدخزر هللاهبسانتم زوصو رهاوج تولا دعب لاعا ضارعا
 هسي دلروب ( ور نم هیفتخگنو ) دباللمتعلخ هدیناسدا ح ور نا سپ زولوا
 خ ورا لق ) هيلع هللا ةجر لئاعم | ذهلف رلوا یراط انف اكا تویلوا ندمدع

 ید قارو رکب وبا بودیا سفت هل یر رو نم یتشدع رک ( یب ر را نم
 طرح لحاد ح ور روصم حور یا ها رلشعد نک لد یر لخدنال ح ورا

 قلخ هللانا) اکا عم یا رولوا یناکءال بویلوا ندناکمو نوک قجمالوا نک
 شعب ندقیقح ارام رش ثیدح (فتس فلا قلاب داسجالا لبق حاورالا
 یرطف تفص حور نیفلخ هکنخرلشعا ناب و حرش هلو نادجو لها

 وکر ره كندنس فلا لاو ردترابع ندهدارا یردق ذفصو راهظاو ضرع
 رولو ارداق هک اردا یهنک كننس لا قلا دحرب دقنول رد هلی كس ندنرالباتد

 یدلک هدوحو هر اک نان تفلح لوو سم كلف دوخ مابا دادعلو هن سر دقت

 ا الج اد ید لانو ماب ید رک یووجو بانیمزو ناعمامدحور بلع
 ا + راس دوخ ا ) ردشعد هدلحرب راک دنوادخ انالوم ې هن

 هکر دن راثبا هب رغ شرب و سپ # دوب ر ناک فرطنا تسراعس یب #4 دوب رخ اک
 ( بر رصانم حورلا لقو ) ریا ہل رغ ندح رص دوشو ےک فشک
 ماهبا ندقلخ حور هکنوح ke ضعب نکلو زلوا فن رعت العا ندنسهعرک

 یاسنو هناعس قح ناک كحو ر تقیقح هکردوب نالوا بیرق دموخ یدنلوا
 تیک جد لسو هيلع هللا لبص مرک بسح تح نولیف رادیتسا نوعا یسعن

 ردیداءوس نآرح هلاک هلوقعو هينا را ءال علادنع اماف راشعد هیلوا ماع هحور

 حور ملاع هللاناولص هيلع هللالوسر بصنم ويعا لوبق یرو نخ لوق ولد
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iهلتجسق و رادقم بلق ارز رنا لوبق تعسقو رادقمو ا  

 مه هدهدحاو هلاح بوئاوب لهج هدننناجرب و ع هدشناجرب یدیلوا فصتم |

 ةسزدلوادرج ندنعس* لوبقبلق سپ ردلاع دوخوب یدزولوا لهاج مهو ملاع
 نتسعالمصا یاضف كلو ید ذپ تک قوالا قیر وند عور
 دارهلوا یانعمو ندقلخ ملاع حور هسروئلوا داره انعهوب سپ ردکعد «دیرفا
 لرل ضع روئلوا راشعا عدد حور ضعلادنغو رولوا ندرحا le هسروتلوا

 عاق صرع ارز ردرل عود هطاع هلغعلوا راتعا ضرع ید هدنناسحو نظ

 هجرک | هسنا ح ور ردیلزا هسا عدق و ردنالوا هللا ربغ یمایق پویلوا هتاذب
 مدح هز هححرب دست وډ سد ردلکد ی زا بولوا کا نکلو ردب دبا

 هم و یر لاق نو مم رال یهو قد رب کور ید رلضعب ضرع

 یو خد الراشد مسج ه>ور سپ رددرجت ندیزجت و نعسق حور بولوا
 تعسف زکردراو یخدح ور رب نالوا ریذپ ثهسق نکلو رددساف یرالیخ و لطاب
 هل و ردرلکزتشم ناویح هلا ناسا هدناو زدن ربع كحور نالوادرحم ندتیکو

 جور هر و یناویحح ور هرپ بولوامصنم هنیعول رابتعالا ثیح نم حور

 مع نالوا هدندب رميا بناج یعبنم كنيناویح حور سپر دشقلوا هيم یتاسنا
 قیقرمد رپ ندناولخ اد هیر, ونص مل ینیطلو بل كنه دغا نانلو | لک اکر دب رب ونص

 ندنسهب زب رغترارح لنافصا مد لواو رار دادیم بلق یا دب وساک !ںولوا ل صاح

 لوا هېندب یاوق هل يس هطساو براوضو قورع بودا دوعص فیطل را ر
 یترارحهدقدلوا ذعاصتم هغامدو رولوا کر کمو هرات ندننیفیک كفیطل راک

 رولک هل وصح هقناذو قطا ةوقو هالو هرصاب و هعداس وق هلفلو لادتعا

 راح لوا بولوا عقاو هضراع رب هدنسارحم كنب رب ندبراوضو قورع رک او
 ندنا رج قورع مدو ندنکرح اضعا نالوا هدبناج لوا هسلوا دس هندعاصت

 ندنسدلازاو عفد كداسمو ضراوعنانلوا رک ذ بط عو رولوا عقاولف بولاق
 "هدیدش "هداس ثعاوب صمبدوخ اب وهل وطه دیدم تدم سا ردعوضوم یروتوا
 كنجبا ع بویلوا ادغ لباق هدق دلوا هبلاغ تدوربهبیرب ونص م هلبا هلب زه ربغ
 بولوا مورح ندفیطا راخ راونا هضاا هبندب یاوقو رواک ل التخا هشلادتعا

 یعیبط توم هبهرو نم ثلاح بولک هعوقو یلک عل هلفلاق ندنکرحو س
 ضبق هکر دکلمرب ندا ناتا یلالتا ثعاو كنيلادتعا جاو روئلوا يمس

 روی زر هنومو ردلیادزعی “اکر رید تولا كلم اکا نوڪ ةي دلوا لکم هحور |
: 
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 لوا هد هرات شوکو ہری ے ٹچ نکل و زدلک د رود ندهدورمدو هل اب م رو سس

 نکا لکد وومسم نت ناو ناچ نه ردو مرع هرذ زادقم ندرون

 ناسل راک دنوادخ ات الوم ود ردقو روتسد دکمروک یناج هرو یہ ممشچ ره

 نت هچ رک ۱ <٩ تسدن روتسم نئز ناجونامزن چ (یونثم ) هکر رروسندز

 روتسد ناج دید ارسک كيل ل ( یوئثم ) ردلکد روتسم ندنت ناجو ندناج
 كيل یاهجوت ( هعطق) ردقو روتسد هیسک هکمروک یناج نکل هک ثسن

 ze یآ دیدب نوح ## ناهن یدرک نوح كيا ییاح هک ی # گی ګن ییآ نوح

 ناسیع مهو ناہن ےھ 8۶ نایغ یدی واج وچ یدرک ناھن نوچ # مادم یناھنب
 كمولعم مسع حور یا # نآو نیا مه نآ هن مه ییا هن مه ٭ ییود ره ۳

 ندب هکر دى رمصنغ دكا یسارب رنک نخ ندیش کا یی اسسا نوم هک الوا

 رهاط ممْشج هکر د نطان یس ر و ردرداق هک اردا ینا رها مےشح تو وا رک

 سفت 5 قلرعت كن ا روئلوآ كاردا دا ترص) رود بویلوا زداق هک ازدا یا

 مرشزا ( یار ) ردصوصح اکا نوافشو تداعسو ردح ور هاکو باق ءاکو
 قشعزشن رس ٭ دش لصاح هنتفو تساخرب یروش # دش لک مدآ كلاخ قشع |

 تفیفح ادا 9 رش كو شهانو دیکحو زا هرطق كلر 3۴ كسر ح ور در رب

 تقیفح رارسا ( یاب ر ) ردراشعد نویگنا ردلکشم محهفت هلی ناسلو ردلکد
 نتخاب ردب ین ی # لاس هپ یکن نوش لد و دندان # لاّوسب لح دوشف
 نيف ءالوا لک نکلو ۴# لاسح هار دوب ار یسک لاق زا # لارو نعشح
 هکر شهروس بويعا عل رذ یت هب" رع نالوا رب رح نکعو رفت لباق هد ڪور قی

 هدر اک دشا لاّوسندحور ةیهام دوېم هّاط ندنابمل|لک ادیلع ناشاک هجاوخ

 هدهاشع تب وعص لاک هدست هلا ناما قنیهامو تضوع داغ هداونع لوم

 هدد هسیا هددومم فلاط یدیاراشمهرویپ توکسس هللا بقرب هیخو هلفهرویپ
 صا نم حورلالق حورا نع كنولتسو ) هلغلوا داهن ناوبح ب ویلوا داّوف
 ماعحودار زیدلروی(الیلخالا اعلا نمتیتواامو)بولیرب و ربخ هلیسهع رک (یر
 ءان یدیا شکلوا نا هدهمدعم ودیا ناش ضا هلا قلخ بولوا ند رما

 روتسد ناخ دند او نتنک تیل ) ع سهم ) ید راک دنوادخ انالوم تالذ ىلع

 تمسقو رادهمو تیکو تحاسم هک هنسد لوش یدمغا ردراشعد # تسم

 باق ردریدقت نعم یسوفلیانعع كعلخو زردبا رعت قلخ ماع اکا هیلبا لوبق

 ( هسا )
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 ید یس رب ردیشا حاس یادص ن دایشا هلج یر و رولوا نیت رایغا یرب و
 اعویات عاعسا هشوک شعب و رع ا مق دمت ا نواصاوت هدوهب ییادصره

 داند زا بجومو اوهو سفن قورع كلر هنضعب ور واوا الو و بحران چ
 نس> ها دل وا اوصا لاح E هر ی E سد روا وا مو نایصع

 نالوم فی ریش باتج ای زیکر ارسا فشاک ایفصا عج عع هک لوا اون هلبا لوبق
 ندقارف تیفیک هدستیهجرب ره نب هک ی دتشایرازوسوب ندزوسرکج یان ید
 دتشاوفا هق رو یا هسا عاعم لها مدلکیا رازو راز هلو انشا درد و مدل وس

 بولاص زاهد هاب ېو دنک یرپ رهو رااصتوخ یس ربو راحدب یسیرپ
 رارسا نالوا هد EP لاع راتدلوا ریہ ندع رت نال واهدمرمشف رص سلاح

 هدفت ایس 5 هکر دول یسادتا كم هضو ب انالوعاب ردرایسد هب رع ران اوهبیگ

 ناشی وخ كرب زار ینزکرب ( ع رصم ) بواوا هتشارفارس هلبازانو رابکتساو
 هك مرو ررڪ > ولفالغ رر رو د مزد دم دن رک هک و صم ت سار م> لض

 هطاشمو مدزلاص یک دازآورش بولو | و راذعانوا 0۳ص سلاو واو ۱

 توشود هدرا دسدلک ن دفرط هزره عبط شوخ ی ی)وهو مدرار ُط از رسد

 د ندزانسمدو مے هلا تعط ںصعو تشنایا و بگو هک باشا#و مدر

 رو هلا موهو» ق E ES اورو هللا سفن ر 1 رکم مدیا رید ۽ ع و نوت

 هعایصعزفد ها س ا لداع ندکودن اروع E اود الا دعب اش و

 عبو هديسرالا ترمع هلا او هر لح كب ندماس تناث ہک و ۵ ك ەس نارفغ اق

 ی دما تب ولیق هنحا نیا راف نادیدی یسه جن و هك ر قدا ارس هلل نار

 هتعرراط بودا س ےک ل درب حار 1 ۱ رها اوو یدلدآ از ۳۳1

 نداوسام ورد هلم نعهدک د ایا ےن هلا كتسودرب ۵ ۴) 4 ب "دود نروص فلا

 رون هلو هلت هلا دیو لتیص ی هتسکش لد تآ رم نالوا هتسب راکنژو هيل

 مد یاب و لیابج ها ده ندرک مدارا تسد دلکع ا 4هیدصا یجحود هم

 هح رک اهک هراکنقااخ لواه اهن یب یکشوهراغ ن دج سنیدلوا لبان هنداعس قدرظ

 بولوار ادا وهوزاسعد بلر با هلبارا دیاپراباماف مدار ان دانو یم دمه واقد یی نکسم
 دد لاح نیرف مدتنا راونا رپنانج شوک ان زی وآ نراتفک *یلاوغ"یلال مدیمد

 ںوا وا رادلد سفن موت اذ هاو مادلیا هتسسوس م رابح عزوردف ید یزانتخا

 هلاتیاک تواوا هتخوزفا هلفوش عارح سورحر لدو ا ی



n 

 رون لوا اوا درک شوکو و رسمج ی ون نآ ار شوک و مچ كيل# (یوننم)
 یدعا هلوا رمسییم۴* هیفخ *یناعمو هبقرظن ه هروب نه رارسا هکر دقوب توقو
 یاروت شوه ددر یرب ندرابغا راد دو ییافح روئرب لدر یراع نداوسام

 وتر و دیس دوراونا سو عب هکر دک لا یاسا سوکر ج هب یتاعم عفو

 . ےتچو سوکر ھ نالواربذپ رو ندمرس ور هکلب هیلیارت اهدنا مهیسنا رارسا

 راوناسدتعع تایلباعلا بس یر ره تواوا تاحر دلا توافتم ید سوهو

 كدناندرایس نالوا لصاو هزاد ذعیمح باتا صرف هح رددت ییدلوا ت تاقرا

 جرادمواعترا جراعم كند و لی و ر هو درام عاج تلاحسب رد كي هد رازهو رارهو

 تاور نوڪڪو دلوا اشک هرهچح 0 :EK الح كنساا رھ یلق ی تالا

 یش رکب وبا 2 ییئسانعر تدفن نسو یلک از كسدق هضور هک روثلوا

 یرن زنعس هنشوه شوک ندناتسل كشورف هاریسرب نکردنا رذک هددادغن قوس

 یاسرفلاخو شوهدموتسم بولک هشورخو سوج تبیان رد هدک باک یسا دن

 بولک هیاقبلا عموح انملاو وجا دعب و یدلوا شوهد و روشی بواوا تريخ
 یناهج تار وش هک كدلوا شود هلاح هند ی شسو+رپ يل شیا هدقدلوا سوابق

 یر رس میاد عع ندشورف هر یادص یدتا لیشرلب اىد یدروک هشورخ

 یاب ردو قلطم ءان ند مو ھو خس ھنن قحر هدهاش هتودیا شوکرد ن نسانعم

 هکر ذا| لفن 9م نجلادبعو ردر وب یداوا شوخ ملا هلکعا ق رغ هعْع

 هکیدستا لاوس کی هدلاح یمددلوا شک اک ندهاحر یی رغم ناععوبا نوکرب

 لوا مديد ملت یدید نیسیهروایپ ردیا قیقح هن قع ءاچ هعورد نج را دبعا
 هللادتسا بلاغ رب زه ( هکردلوتثمو ) رابدروس وند راب وس هللا هللا هک ا فراع

 سوفان زاوا هنش مش ع نوکر ب كندهجو هللا مرک بلاط ىا نبا ىلع براحلا یف

 لاّوسهناحصا ود راب وس هن سوقانو زس روا هلغلوا سوکعزادنا هولج
 زاوا نيم نالخ یا رایدتا لاح فاشکتسآ یو د ی ارتقا زرلب هدکدتا
 رلتدروب یدتا سکع یبانعم (ی لولانآ امح هللا ناعس )دم ندسوقات

 هندن نام اا عاعسا یراانعهوب ندسوفات هلبا هاح رال۰اک هکنوح

 ندعهراپ نهآ یکیارههکر د مظعتواذت من ملعلا هللا نا نسر دنا ف نعم

 اضم ایوشنارباد یمن لاج یا یسب ریو زهیر ویت لسن یس ب کی ددو
 یدضعب وناوبحیا دغ یسضمب نکنا ر ادب دبندهدحاو هرج “را او هک اوفورولوا
 نیادح یر نکال االام فاو ؟و شح كناسنارپ رهکالذک رواوانآ با نو

 س سس د س

 ) یر و (



 ج کی یھ یخ مس وک ھی سگ یا دک ویک و ت تا سس سر جست س

 لالا هنن رخ یسهتس هک را دهن تناتهف فا ردقو هک از هضبفر وب

 ( هفیلخ ضرالاف كانلعحانا ) هنناش ب ولوا لاج راولا طبهم یسهنسآ یلقو

 ىس هیلاک تروصو هلي ) هللا قالخاب اويل ) تعلخ هثیللاق تماقو هل ر و

 "یداوب ۍداو ب ويد هنلوا فصو هلبا ( نجرلا ةر وص یلع مدآ قلخ هللانا ) |

 تانوکم ع ومج سپ ردرهنشت پل هح تلصو ندنلکوک مدآوهتشک ک هدرکفت |
 انتان مهمزس )یاوعقرب یتاذلا ینادحو ت انآ نسو ب ولوا منم ندنس

 نومجمو(نورصبت القا مهسفنا نو )یاو رب هرکصف دن اع,دقانآ ( قافالاف
 نطاسلا ثیحنمو ملام هعومحم رهاظلا بسح بونلیف تعیدو هدکسفت تانآ

 ياد وکو رابخا یامرفراک بودا هدهایشم كفودلوا تیدحا ترضضح یاالح
 یمششوجهاک یت شورخ هاکاکس هک داف هناما كدیالوا راونا حش رو رازسا

 دیش ندک اب هرک سد هاکو الفا تعفر هاکتالم نیابهجسا ماک بالف تاکرح ہاک |
 مهو ةیداب تک هلا لالدتسا هلولدم ندلیلد و هوم ندرتا بولوا راتهصتو

 رصب وی وسلا تاکز ندرف نغ جه نستمه نود نوج نسرولوا لایخو
 هفتن فرعنم ) الوا هک ردو نالوا قبال سپ یئوبسوا ق هلاعهر ندرب رض

 یععوام)تولوا نازوس هدر انو ناعجر هکسفنو دنک دهه و ) هب ر یفرعذعف

 نسهلیق ن امذا یتموسهنم (نمّولا ىد, بلق ينعي نکلو ینام سالو یضرا
 هلناتایذج تلالد ( نیلقلالع یزاوت قا ت ابذجنم ةبذج ) قادصمریو
 رداص ندناکس نسالوا ندفرفو هکن > نسالوا یعتسم ندید كئسهلج

 اذهلفرواو ته رطمهوقفاومراب هپ و دنک نس بولو ات ران ج ران نالوا
 چ نمران دشدوخ نطزا یسک ره ره ۶# ( یونشم ) هکر دبا تیاکشهلب وب ندعفاومراب یت
 یدتیاساړق يدلوا مدمهو راب هل مد یدلوا مرات مب ندننط ودنک سکر ړه

 پب بلط مرارسا مب ندور د عنب ۹ نهرارسا تیم نعنوردزا دوم (یونشم) نکلو

 هلکع | رطد هتلئاع عونو تهماشم هجو نالوا هدهبسٌبب تروص درج یعبیدع |

 انا هیس دق تاکو رلیدلوا لفاغ ندنرمس (یایو بولد( انلتم رس الا مناام (
 مب اوخهتتسناشاوام ( عرصم) بویمهدیامهف ییابلوا هسلاتاکترب تارابعو

 اغ ردوافیج رابدلاق مدل الض رلراراکنا هنرتفیهحو رابدشود هطلغوبد # روحو

 ( یوم 3 ) یو جو الاوهنایوبهلا نع ق طنب امو ( بج وه رپ هک هراانیپ ان لوأ

 یاوعشرب نکلو ردلکد رودندع رازو هلان مرم منب  تسینرود نم "هلانزا نمرس #
 (اهب نورصب ال نیعا ےھلو اهب نوعا ناذاهلواه؛نوهعغ ال ب واق مهلو )

ranس س  
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 ۱ قاین ثا دردیالب 2 و داد یھ 0 هت سا ہک رولوا زادرپ

 تدبحاف قفو رب ویداک هعوقو ند زيه ٽسد مزبدوخ تدارا "هلسلس یار رحم
 قوش 2 سر هرع مسلو یدتا ناعل ندزعاده علطم مزب.تبحباتفآ قرعانا

 ( هنوبح و مهبح ) بواوا نازو ند خا ضر هضور هشوکمزن ادشا تبحو
 قاناغ ی لصف ضع تادارو ید ڈرا ندزن هنابنامجو ناهج دوخ یسهزاوا
 نک واط مز ل وا ندکد وجو كنس دوج نس هوا و دم درد یاقدحازب هنایلاع

 ۱ كعوع* یرلیعاب رو كردوجوب قاشع کی ولطم كنس لوا ندنش یدزب

 | ٭ دوبن رانا: نوکود رهزهکمدنآ # عابر ۴# ردراشعد بوخ هن یعداتلوا
 هشوکرد # مدو ی ےھبود زهامو هفوشعه # دوبن رارعا سقت دوجو ح ولرب

 یارو بج یبهراوا نس نوک جاقرب هراپدص نیس یا # دوبنرابد هک یتولخ
 تلصو هطبارهسا قدلوا باج*.داهن هدرب رلاثت لاجوبودناروتسم هدینالطو
 عح رولوا هت راکنز تدحو یانک لاج هاو نک نک ةلالتسو هتسکش

 یاامآ 3 رش و زاب رازه لصو زا # .بوبع داره دوب هکر ج 4 تب و

 اوج مار اتم هاب ید نو .ق جا ءندنیا رحم قیرضو یارف ران .قلرح

 هرم كشرمم نارا هبتع بوراح باو ردقارف ناکتخوش نیئاو ها آ ناتھ

 یس ی هس اس بک راف یر الصاوم هارو و رذفایسا درد ناکتخودا تن. نهدح

 زدزورفا لد هحو ت راس فشک ثایادنم لنج دز وسو زوس ر < آ ایست

 سس سد

 نکانع تاذج تسد ںولوا لدبم هتلصو تقرف هکر دبن رق تلح یالّتسم

 ا نیع یکش .نامج ماچ بیو دن عفر نازک هیظغا نالوا هدکنرصا هدب

 ۱ E: e نوک الب ناکو دل هرانف دعد تیهانل ترهط 4 تس ۴ ا

 و رک دیو لوا صااخ هدننحم توپ و لیقا نا هدنفرف را نوک یکنارب یدعا

 3 تداعس هار *هدنامزا بلطو یس ارب ز هاوا لفاغ هللا تیلک ندیلصا
 | تبغر هب وب تلصو تقرابفم لو رانا یب ولطم ردق معو دردو زد راک
 | تواوا رارف ی ندنقارف ناتس مکروکق 1 | هدید یا سد ردیلاع ثكرلتدیا

 رود ندلالجو ابربک هاکراب دوخ نسرلپ وسرلن بولوا زادرپ هلان هلبا زادکو زوس
 راک زور بغارو تدحو لاج بلاط نکا روع4# ندلاجو تیدحا برقو
 هیسدق حیاور كناج ماسشم هلغلوا تلفغ ماك ذ كتركف غامدو قمالوا تاص
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 | بيج عنصرب نسا ةقدح رون یا ردیچماسشم قمالا هجر ندتبحو قشع
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 ۳ دم ٩0 دل

 نیذلا) هللاتوجر تجر هقیاس قوسو رایدتا كلاخرد یتیب رغ دید ندر بغ رسو .

 نوح راک دتا ر هر ندرایغاورلبذل وا صالخ ند هیعسط تاعل عد خ زود ( نودعیم

 یاوخ ( هجا ىلا مهبر اوقنا نیذلا قبسو ) مجازحو عنامیب هلقوش تیاغ
 زوصقالو روح اهبف سل ذنح هللنا ) بولوا قفو» هنانح قدرط هرزوا یعرک
 ناشوا فصو هللا ید رش ثیدح ( اکحاض ان ر اف لعب: لسعالو نبلالو

 تشې لوش لج نانلوارک ذ رارقیپ لد یا ءآ رایدلوا رادیاپ هدرادید دللناراد
 تعم“ نذاالو تر نیعالام اهیف ) ,دنف رعت كنا هکردصاوخ صا نادواج
 ارناعشاع( تب ) ردراشعد نو گناهاک ؟نافرامور دشل روس (یسشب باق ی وعرطخ الو
 هيلع هفناطو ابح مو اذ ۶# توق نادزب لاج رج دوبل # نوکیلم تنم
 یس هلیج یاصوا كرلتا هغي رش ناساوب هکر دیملا قشع ناکتخوس لوش

 لزمرد ¥ دنتسمراب تسلا دهعزا # دنتسلا هدو ردکنانآ (رعش) ردیف رعث |

 »۷ دن دیشح یدوحم؛ تب یشات ۴# دنسد دانگ ناح نداد رد # داب هتسدرد

 * دنتسحزاب ثودح یوجزا *ماک كس سر و دندش كالاح * دنتسرزاب دیما جزا

 قاب تسود و دوز یان # ندننتسن دباو لزا لدرد ۴# یلیصا ماعم بلطردنا
 همه قاب 3 دیح و لها تسا ةفاط نا # دتتسهو دشتسسن هک هفرط نآ#

 ید هیسفا حاورا صعب هیسدق رارسا شعب یا ها (من) دنتسرب ناشد وخ

 تارغو هت وکلم بانجو تشلوا هلل راک دلت نواس و یرلقدلو تروک

 ڻامسن (ناعقت کر هد ماناین ےکب ر نا ) هاکب هاک نکلوبودیاتسناوم هلا هیکلم
 غامد ندنطو رارلک حلاو ر ماعشسا ده دلوا نازو هدنرانانج ماشم یتاحوف رتع

 سئفو ر ررپ ورپ ہنی را لاب نید معز عرم لاح رد بواوا رطعم یراناج
 زردیا نارمط هنوربج عشم یاجو توکلم عیسو ماع بوقیج ندبلاق قیطم
 كم شع ندنتاقد ارس ( ةلطو ر ون نم باج قلا نیعس هلل نا ) د یهاک

 ادج هک ند هناد هاکو را رولوب یرلتربصب داه شیپ یی هبنارونو هبنالط باج
 زردباشومارف ن رک ذلصانطو واوا رغم یب رشق حد رلود یکی د شود
 لا یب هلغلوا تبخو قوش نا نج هلساس هیلزا تانع تسد ید هاک هاکو

 هاکر اردنا هداشک هش راتفک (كتتتفالایهنآ ) ن ژراکتفا ناز راو یسوم كالاحو
 اقل لا رارالا قوش لاظالا ) ندرادلد ؛یزاون لدو را یزاس هراح حد هاک
 همزمز هلجو وب بودیا زار فشک هذ ارس عامنا یسادن ( مهیلا اقوش دشال تاو

 اهنع كلوا ) قفورپ بولوا لخاد هنس هلیلج رمز ( قس اانم مهل تقس
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 و
 هرو نه قرف ارب ز رولوایلاح هرابخایلاح تقیقح هراقوذ یب نالوا قیرغ هقرف
 رد ر ربح ندنسانعم ( هللا هجو من اولوت اعات ) بواوا روڪ ندقح عج ممج

 مور ندعشع بارش یراک دا ناج سون كناب وذح نالوا 5 هدعتنا مجو
 .a هو و قارف درد ی االتم هلع ءاضتفاخد رالنا هکمادام ردرلقوذ ی و

 یرلتدارا تسد رهیعناقارحا هللابذج رانو هتخادکنراهوهوم دوجو هددهاح

 رګ قد رغوب سپ زلوا لخاد هتمالس قو رط یراتمه یاپ و لئان هتباده نماد

 هحوتمنولواقفر 4 هزب هدعیفوت هقردقب رطنائلوارک ذ یجدقلرق نالوا قرف

 ( یونلم ) ندننعفشلاک هلی ساجر قلوا لاج هدهاشم بلاطو لالج ءاکرا

 مع ناس هناوربمدلوا نالا هدنیعم رب ره نی ۴ مش نالا يعج ره نم %#

 صاوخو ماوعومدلیوسقاینشا درد ںواوا ناخ | شوخ بیادنعو نازوسهقشع
 شوخو نالاحدب € مدش نالاح شوخونالاحدب تفج 3 ( یون ) بویعد
 یونثم لاج رارسا فشکتسم یا هآ مدلوا نیرقو تفج هنب راتب كاالاح
 هلا د و كين كنق رط نار نالوا تعیع> هار نادش رح ید فن رش تس وب

 ندیناب ر ناتسین دوخابو تیاکح ینیراقدلوا تبع همه ےلا رقمو رکنمو تقلا
 هدقداوانراقم هقیئکن دب هلا عیایطو صانع تیعج یناسنا ح ور نالوا هدیرپ

 تراشا نغیدلوا طلتخم هللا هناحورو هیکلم ق الخاوهیعیسسو هبع# فاصوا

 ندسیلصا نط و روبجم حور هکردوب هتکت هدعدقت ینالاح دب و ردنا
 یلصو زورف زورو لاح ءوس ینیالوا رود ندیقیقح ادبم و روع#*

 نالوایناساحور ار زراشمروم را تخایتالاح دب رک ذدةتیخدراک دنوادخ ان الوم
 ناشیوخ زو رهش زا هکنا ( یونثم ) نکیا یتا ءاک راپ برقم ینایر هفیطا
 تسه # رقم تاذلو یتیربش هکناز ۴ یرب اهتیرغو جر ییرغزک # یروخرب
 هست ناسا صعب هلکعا قلعت هقن کد ی ول دخاوصم ¥ رعس مر "هزادنارب

 كللع رب رهو رایدردتبا ریس یی افلح للوع نالوا هدکلمو توکلم بوئلیق
 راد دصآ تاج هدرب ندنافد رهاوحو رابدح۲ هنئادهاشم هدد نار

 نودا تفلوا عون هل راک در وک هک ات رلیدلیق هارمه هلکنا ېب هدېزو هصالخ
 غلو تنوکس رادقمرپ یایتشا *ربات ندنا میهن ندد: لاج برف رد
 ةا نروم تعلخ هحاورا ضعب سهلوا لیاز یشحو هلن ارایغا هجونم

 لاح نرلینتسه نان رک ندعتسلا ماج تم لغام وا سابلا قجر تعیس
 و ا و ا

 ( رسو )

. 
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 ۳ چپ رم
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9 3 

HRA HEEE“ و ۱ E ۰ و ٩ 

  ۸ 4 GK ESE؟ ر

  Aنم

۳ Ros. 

A ۱۳۲۳9۸ 

 | ترضح هروب نم ةهجو ردیپسن ةبسنو دوجو سه طيح هیناث ةهجو ردبتاذ
 | یروهظ هروب نم تهج یطاسنا تکرحو ردنافصو اما بترو تیدحاو
 : هلا ناتروک ده ناتهح هدنامز عیج دوجو ت ارذ هلج تالد لع ءان . ردنوگا

 | ردشملف هدیشوب ندرایغا منج نکلورردیک نوک ندروهطو رارواک هروهط
 | بولوامادقالاذب واستم هدرو رم صوضخ ايشا عوج رابتعالالوا دنع اما
 | كتسهعرک ( تواغت نم نجراقلغینارنام )ل هنفبدلوا تنم ددعتو مع هدنرات
 | یک یرلقدلوا مادقالا هب واستعد هیلصا تیدحا لالجو یناذ ءافو تلالد

 | ( روطف نم ىر لهیصبلا مجراف ) هدنرلفاصتا یخد هل_تیمدع *یکنر ك

 | هجوربیربغ ندناتروب نم ناتهج هدتکرح اما ردراشلوپ تراشا هدنس هع رک
 | ردصوصخ هر هيناتا ُهيلاک ةعماج هتسشن رو نح هجو هکر دراو ځد ضاخ
 هاکو هب زکر ح دف اک تولوا طع یخدیهج کیا هروب نم ةعماج هأشن ارز
 | ( تیب ) رولوا رادیدب هليا تیعماج تروص هد نن نیتهج هاکو هسیطح تعن
 | هابننارپ لدو ءاکآ "دید .آ (دیکح قلا قالو لوق × هیشفب سیل رس نیت ا نیب )
 | فیک ك بو ىلارت ما )ل قفورپهن رزوا نايت ج اوفا لاو تاریک حاوءا بار

 طاس اتا تس دحز سنع > یاد ردو ت وه بیعر نال وادع وط ستم( لطل ادم

 یتکرحو ددم هلك هبهناسنا شن نالوا نافصو اما طاطحا تیاغو تایل |
 ندهرول نح برم قیعح دوحو ضبقو رزخو فر مکحرب و بو اوا یطا سنا

 | یاهردقرفتسمنانیعت حاوفااموعو تارک جاوما دلباع وجرداوا کپ ص
 | راعشا یتدحو سس نالوا رک ذ یسهع رک (راهقلادحاولا هلاوزرب و تاوعساو |  ضرالارمغ ضرالا لدینمو) بولوا تدحو *؛یکنر ی كنر عصمو تیدحا ۱
 | یناسهنزار ارت * متفکز اب مدآ دوب یٹقن هج ( مظن ) راتسلاهللادنعملا ردنا ۰

 ۱ لاو 8 اوه لک نایع ذش ندا رو ۳ )د درک مدآ لوا شا * متفک زا ۱

eمديد زون مب و وب دمآ و مدآ دو م نازآ 4 + دعا نر  

 ندا ۳ هک هیعح لوش اا تعیعح

 یهاکنالوجو سدق رباطخ ینابشآ كزاورپ ناکءال نابهاش لوا بولوا ترابع

 بولوا سودرف نس اب سواط الت الا لبق هسدسم ساق و و سنا سلاح |
 هلصاح هدننمه حانج رب ز كالاب نویامش یامه لوا هیلفس مارجاو هی واع لک ایه



 < % ٩۳
 | یاده عبا نمو ) هلکعا راز راخ ا رارلک یراکفا كنع یتا رد تارذ

 ۱ ٠ یابرد قرغتسسع جدالرانا هلا ار ک دعو ) نورع مهالو ےلع یوخالف

 هغظالم ( ک دعب فوا یدهعز اوفواو ) را_خا یراقجداوا رافغ تجر
 . اوکیتلو) بولی دون یراک درک نامرف هدنباب كنا هقلاس تما رکذ هلیسهع رک
 | امهیلع اوح زکر دامو مدآ نکردپ مآ یانکیاروم أ نم هلجج هلن را (ارشک
 | هدید ندنرافدلوا التم هقارقو قم ^ ضصیصحوب ندلاصو سدا ماع اع م مالیسلا

 0 هح |اقترا هتناجوا یرایقیقح [دیهو یلصا نطو بواوا نار هثسو ناب رک

 | یخدزس سب رلیدلوا كفنم نداجرو فوخ ( انمآ ناکهلخدنمو ) قادصم رب

 | قوت زس لهاج ندهسیلصا تقوقحو لفاغ بج هن زس یماکد م دک فلخ
 1 هح وتنعم یک فد یتاےانم تسد هب العا هاکرات و هجرشسدحرش ییدننأم یزد هنس

 | داشرا هنتعحر قیقحنکسءو ثج یدرلاح ودد زسرلوا یردپ برق بلاطبوایق

 لواره 6 شیوخلصازا دنام رودوک یسکره # (یونع)ارب ز راردیاتیادهو
 | (یوثم)مرجال ردشلوا روع*ندنفولأم نطوو رود ندئلصا ودنک هک سک |

 ورک نلاصت |ماکنهو نلصو نامز كنودنک ٭ شیوخلصوراکزوردیوجزا #۶ |

 یا ها رايا وجوتسج قفشم مدیسعرب نوهلوا ع وچر یافهرو ردبا بلط
 نراشاهتسفن یاهتنمو ادم هدف رش تب ول تعیعح ناوخاو ته رط نالخ

 "جواولا بس و جورعلاو طوبهلا نیحنم خد هدنفن سفن دننام عر دراو
 تانا نيع ناهذو باهذ نیع بابا هکلپ بولواررقم تفرو دمآ ج ورگناو |

 ندتفاضادسن تک تکرحو دشو دما رها راصب الا ییوا دئع یتیدلوا

 تانیعت تارمکو تافاضاو بسن اموع "دندحو ترضح ارز ردشلوا رهاظ

 هن دحا ودنک تودنآ تابع عفر هلغلوا تاد تدحو "یکنر ی كنر معصم

 مدعویتاذ ءانغ كني راو دنک هلبا یضابقنا تکرح ایسشا عیج یتعب ردبا عاجرا
 كير هجو قو ناف اهیلع نم لک ) قفو رب یرلکدتا ع وجر هشرایلصا
 یاوشرو نايع هدنراتربصب نیح كناقا و فشک بارا ( مارک الاو لال اوذ
 هک هیوا ناهن هن بش عسب ردناباع هدیرلترپ ریس دید ( هجوالاكلاه یش لک )

 زک سج هک ردهننهج یناد مدع یس رب بولوا یهج یکیا هدنکرح كن ایشا
 بولوا ايشا عیج عطا ةيدحا هبنارع رول نم نکس و ردناروهظو تانیعت *هراد

 ( هلصا یلاعجرب ئش لک ) بجومرب ناوک اونایعاعو< ییغرک اوینوک رک |

 | دص ذهج "یضنتمینابن ترکرح ای ردرابا هبهروپ نم تهج تاذلا
eC ردیناذ ( 



 چ ۹۱

 سیافنوب رزاب سه نالوازادنارسو شوهد: هلبابح بارش هدزار ةناحتولخو |
 هدنراکدتا رظن ناعما هنت درشس لاج نالوار وتس هدنناکن هدر ارس كنا
 ین ظفل هکر لث ازار فشک هلهجووبرازاب شوک نالوا بویغ راونا نافشکتسم
 هدشسان*ءروس نولوا ش لا ید نیس فرحو دغ ملا دا قورح باسر

 دا رم دندی هرزوا یرلک دشا نيک نساتعم داب قیفدت باب را هثتس نالوا

 یاسرفكاخ وب سپ راشعد ردشهاوا تراشا هنرلط رش مسا مالسلا هيلع مع دیس

 مدآ هکیدلوا هګال هتکنوب هنرتاف رطاخ ځد كن هبارد کو الب ودردیالتبمو هیامورف

 یعلض لددع شا قرف هکرذ ددع شد نوا اوح ناک هدوجو ندمدآ ربا

 لکو بآ هقبدح رون لوا هلکعا ر وهظ هدنیساب تروص هج نالوالصاح

 هن رافد رش مسا نتایکلا لضفا هيلع لسرلامتاخ لک ارفارسو لدو ناج هقدح رون |
 ندس هرزوا تعفاومو هتل دا E هر انعم لوا جدید و قو وانت هل انيس

 هال فسا دخل وا لپعا تح دارم ندنانسنو اوحو مدآ ر وک ذم با سخر دارم

 هک هددوهعم تفو لوش هک هوا هرژوا لاوئمو هد رش نایا یاثعم ںوئلوا

 اودج»ا ةكئالملل انلقذاو ) ییلعت ( ےمامساب م6شننا مدآ اب لاق ) مدآ ت ۱

 هلبا ید رمش ) نا كجو زو تنا نکسا مدااب انلق ) مرکم هلیا یعط# ( م داال

 ال نارا مر هیچ هنر تدع رک للا یا رو کا رک
 اعلازاخ ) یاوعفرب را دام یعون هللا ت تز اشسا

 هلرحاخ ا كزاو> و دف ر سالو د| سواسو ) هيفا اک اعام جر > او اهنع ناطیشلا

 مد و)بواوا راق ۲ 7 روس یو "زاد نی دیهنم ریش

 1 ناو ناکم لوابودبا ج ولو هدعب مالط ب ا رون هلا طوبه
 یرکحوهراب هرا یسدنس ندقایشاو قارف درد نوهودلوا روڪ ندسدق
 تیاکشندراکتسو هراکم سفن هلیفارنعا ( انشا انلط اشر ) بولوا هرایدص

 روُذغباثح هلا تمادنرفنو € بودا تیاکح هنک ودر وکر ه ناشر لاوحاو ۱

 هنا لع ناف تراهلک دم و و Ê قلتف ) هدک د لید هراح رب هس درد ندراتسو

 هلغل وا هوم یرهب ولو رور سمو سشم هل راشو یک سد ک0 ےح ا باوتلاوه

 نالوا رادیدب ندنرهط هدقاتسم دهع نکلو یداوا رو و کم بلق



۱ 
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 ۱ عج عح ( قلعنم ناسنالا قلخ قلخ ینلاكب ر ساب ارقا ) ةع رک بحومر
 بولو ا مهلم هلبارابخا ندنرطف تیادب و رو امل ءارق ندلالالجانالوم نيةشاغلا

 نع هلکعا تدئانا مانا "هلاقاو تب رم ماکحا لازا هل هبدجا تفیف> ر ون ةع شا

 هکنآ دوجواب بواوا هدنس هام ا5 هدب اک دب و ی هدبان فرصت تسد هل رلواست
 كنس هع رک ( اب ملام ناسالا عتاب ع یذلامرک الا كب رو ارقا ) دوتا را

 یدک دوجو لق مولع عیج ماءن هطبارو موتکمرس ر وهظ ٌهطساو ہدنزسفت

 ) شعلا لصالو ندلاماق 8 ملا الول ) فق رب تدحو هدهاسشم نعادلوا

 ور هللا قلخ ام لوا ( و هناعم نغدلوا دب وم ییانعموب
 لععلا هللا قلخام لوا ی

 هتکنوب هدقبطتو قیفوت قیرات كنسهفب رش ثیداعا ( لا هللا قلخام لوا

 ایفصا عارج زون هلکعا هفشاکم هلا نورد قوذ نغ دنلوا ترا شا هر هٌمط)

 كب رالانا یتغتساهارنا ی طیل ناسنالانا الک ) قادصه ید انالوم ترضح

 ندنرلتعجر تعیعحو ناب ییلاوحا كنيع ناعکا نالوا ن دينا مس (یبجرا

 ]دمو تناکش ندتب رغو تلالدو بیغرت هداعم بلط نودنانایع رارسا ضد

نسی ا هکر روب هرزوا قل رط تناکج ندنفارمفا قیعح
 تاب ول ررا نا

 هکن زود مو رلیدلیق هدن و هلا نا دیعت نیکسندنوهال ماع ناتس ییوهوهدوحوو

 یاج انالوءو رارر وہ ملیوساک | هلقارف زوس یا شا درد ح رش سفنر تح
 هدهدقر ولو هاب نایعا دام نداتسوت وه بیع دا م ندب یجد هج را هیاع

 یر اتو لعف هددوحو زاوطا ندد رو دنکم مادعا نالوا عیص هلا تدحو كر

 بولد ر لاک ناسیعا نالوا هدلاعقناو ران دارم ندنزو ناعصو اسا نالوا

 ٭دنکیمتباکح زاغآ هک ین ٭ ےظن 9 راردہا تاکنرپ قیقح ہلا دف رش تابیاوہ

 تدحو كر # جرج یورد هک ی ناتن رک د تیاکش اهمادح ی ز

 %3 دریا هدیلات نزودم مر هرد 1 دنا هدب رب مقرف عيدا %3 مدقر وناب تشناد

 نزتسلح ۴ دوحو راوطاردلعاف دون ناک # دودو قالخ ءا “اد رھ تیک

 نایعاو ایا دهه نوج %3 تاةصو سا هد 1 و ET 3 “ران اک هلج نایعا

 +# تساہلان ناسا رد ار هلج * روهط الا هنر ردنادراد * روصعت

  دونا ۶# نطولابح ناشرک نایب رک دن ۶# نسادحدوخلصاز كب رھا رح هک

 ۴ زادرب همت هلا نسدف زا تب یاب نفس زج عرحاما هد نزود رم رھن رسرد

8 
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 (و)
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 1 یناجریفن هک ردیرمظ» كناسعتروص لوش فلا فرحو ردغلاو ہرمھنرح |
 قوزرح نادو ب وم روض نیعق هک تمن نیلا ردنراسع ندنا تعنلا

 نینعتم هل نادحو تعفورهاظ لا اجر سفنوا اسالا ًاعساو هیهلا تاو
inهک یکی ییدلوار داص ندا افت هبناسناتالکو فقورح الغم  

 لیبسیلعو بویلوا رهاظ هل ریغندغلا نالوادحاو رمظم بع كشر ندفورح |
 قارا ىربغو نلوارهاظ نیعرب نوعا فلا خد هدمالک هبت ماتلا لالقتسالا ||

 یدع!یدزلوا مه قیدح و یدیلوا نکم یاردا ككرمغارب ز نوا رداق هک اردا |

 یسفاضا بیغ كل یتاسنا سه ناعبثا نالوابلق نطاب و قورح روص حاتقم

 هیناسنا ناتفشو مام لاثم دقلطم بيغ سةن نالوا لو | نیعتو تیدحا دنتسم

 ید یسدرهاظ نشو تداهش لزاتفش بولوا یناسنا مالکو سفن بتارعرخآ |
 هر زوا ح ورشم لاونموپ یدلوا هدنس هل اقم یلوا هشت نالوا هایعتم ندندحو
 بنا رم عیج نیعم هکلب بویلوا نیعتم سن هد هبت رحرب ندبتا یه دحاو ناش

 دے رر ندفو رخ بارم ةطلوا دحاو رهظم یاد تفلا یک قلا
 ۱ برقا يسلب هزدحوو ردقورح بنام عیچ نعم کلن بویلوا نیعتم همش

 ۱۰ فورح برقا هبسللاب حد فلا قرح یک ینیدلوا یلوا یس هب رح نالوا
 هدنرخا فلا اب ندتهح یتیدلوا روا د راد: لوا هطقن شا بولوا اب فرح

 هر رود دوجو بتا سپ ی دلوا رهاظ هداب رخا ید فلاو یدلوا روا
 نزاشا هغد دل وا در روک هس و سك#و ها وععم تاک ر حره نددیلکو هست روا

 ترضح هسدلوا قعص یکودا فا ندقلا اب فرح مرجال تولوا |

 هدقدروب یاطخ هلیسادن (یکب د رب تسلا ) هندابع ِ هدتسا ادهعنیلاعلا بر ۳

 الوم یارتسالا فدک اذ هلف راجا | لکت وید یلب بولوا هلبااب یزاباوج ادب |
 كنق رش تن دح (زساوهف هلل مس ادب | لابی صا لک ) ا راک دو ۱

 فزح ءادتقا هع رک باک یراد قیاقح ءیوننم یادتا بواوا یرارسا فقاو |

 فناطا كرارسا قیاقد نانلوا رکذوتلالد هتسانعم هللا سب بودیارادصا هباب |
 ندیونشم ناحارش هکهیلوا نخ هفب رش لعو رایدروپ تراسشاو مهلت هنراونا |

 تاکش«نادجو وقوذ باب را نالوا سانا رهاوجنافارصو سانشنجح« نادات |
 دهاوش كف رش "یوم نالوا راطش راوطا ی امن لاج تا رمو رادید راونا |
 هوحوو رارکش رطا هلبا راکتفا دفقنراثنو رایسب قوس هنرارسا یارس مرح |
 ارب ز رلشُم د ردنرا شا هلک دا رح نان هدنرلک دا راتسا عذر ندنناراعتسا سیارع ۱

 سس یی تر

(E 



 رو تب
 . هلا اومتساو ن اراي رقاذاو ) کرد ده دعتسع ةفناط نالوا ندبات سفیر دلاکمو |

 رانوب ابوکر ناو شوکرلنوب ناب ز رالنا ساوعف ( نوجرت مکلعل اوتصناو

 3۶ شا شوکوئدوشیم تنایزوا ٭ یون # ردراشعد نوع ےکنا ردشوماخ
 راتفک نالوا. هب دشت هیغ> لک | نراو نینعمه ۶# شاب شوماخ دنکیم ثیدحوا

 دوجو بواوا تاجر سفن هللا یدجارس باتفآ رون مشاعش ید لاک لها

 قفورپ یرافب رش قطن هلغلوا هدنسهباشم یت نالوا یان زا سەد یرلموهوم
 یانعم مسفتو ینابر باک یاوعف ( یو یوالا وهنا یوهلانع قطنامو )
 رداوو میانوجام ٭ یونثم ل د راکدنوادخ انالوم رولوا ینا مالک
 سن رو نراشاهب هتکنو ود #* تسنزام ردادصومهوک وچ ام ## تسنزام

 هيلع هللا یلص مر ؟ |بدبح ندع رک نارق و رفت با زا هروک ذم نامدقم

 ریسفن ید فر رش "یونثم بودا قید : ويدردآرقا هلک ندبا لوزن ل وادلسو
 درد مظن یخدراکدنوادخ انالوم مرجال هلغلوا ینا مالک نوسطپ یناعم

 ۱ ع رصم ) بودا رادیدب هلیسهلک ونشب نالوا تءارق حل مزال ن رلماظتنا
 نایغارو دوصقم نابلاطیا ها ردرلشمروس # دنکیم تیاکشنوح ینا ونشب ۱

 روص عیجو ییعویل<(دومی هلو ادب هنم# دوجولارمظ ء ابلاب )قفوربدودوبح
 ًةطبح ندضارعاو رهاوحو نایعاو بولواا ف رح یساسهتتمو ادب كنارنک

 هلا ماکحا رات | لاجاو لیصافت نالوا ح ردنم هددوحو ضيف هطخو دوحو

 هل باک یف ناک ام لک ) ههجو هللامرک یضترلایلع ماما اسیلوایاوشیب هلغلوا

 ممحرا نجرا هلا مسب ىف ومف باکلا اف ناك املکو باکلا ةحتاف ومف
 ناو ءابلا ةطشیف ومف ء ابلاف ناک املکو ۶ ابلا ومف هللا سبی ناک ام لکو
 یدروس ناب نفیدلوا هباسلا هیعو ةروصاب ف رحولد ( ءابلا تح ةطقللا

 تاحوتف هنع هللا یضر ی رع نا دلاییتفرعم راونا یاب رد تعیعح راخز رج و

 ةبنرلاینوهو دوجوملواء ابلنآ لعا ) هکر ردبا قیقح هلب وب هدابلاباتکو هد هیکم

 زیزعلاهپاک هبقل ما هنکشو هفرشنمو فب رش فرح وهودوجولا نم ةبنالا
 رغب ةب ولا ةروس لزب نا هللاداراالو :روس لکین اهم ادتبا اذکهو هللا سب لاقف
 | بوبحو ( فورطانم اهربغ نود ( هللانم ةءارب ) لات ءابلابامیف ادا هلا مسا

 | هدناکلا ةح اف رتسفت رب رها هرس هللاسدق نیدلاو هللاردص نیفراعلا بولق

 ترضح نرخ حاتفعو ل وا زاتم ندیهل 1 قلطم بیغیدحامسا هکر دروطسم
 لاشم هدحامسا ید ندفورح مناع نالوا هدیناسنا سفن یکی یدلوا امسا

 رر یدو یی نمی رو یم دکھ تک

 ( فرح )



 ۱ یاس e نوا نطو رک چ ( بوو علا قلاوا بق

 قابنشا 3 کا ادتفا هال واو ادا راو تبشسل ۱ هنعا وب رادو اغصا

 ررولوالازبال لاج یارس ۳4 ی تودنآ لاعت شا هدنرا هما هر ي : لاصو

 هلن د رو یبع ناعا ( رول ایلانا ۶ طلا نم هجرت اوما ذلا لو هد ) یاوعشربو
 زاردیا لواش حورع بفن رادهویه تخردو جورج ر رشت اتتا تالط ۱

 مضو ( مجر برن الوق مالس نوعدیام مهلو ذی اف اهبف مهم ) یلاعت لاقاک
 ۳9 یی طاب روب (ناوهشلابح سائلا ن ز )یلوکزب هک ردهشاط لوش ثلا
 تاومش ٌهسالمو یناماولاماو سط لیم بوروک نس >> ندیلصانطو* هرو

 قرصنو تعشحو ءا بح و یتاط شو یتا مفت تال وسف تعباتمو یناجس>ناذلو
 نودنا دنن نراهاپتنا دیج راوهان نالی# عاوناو رادابان لالما قلعتو نكمو

 نا تیلک لیصا نطو بح هلغلوالد هتفن رف هلراط یب لطاب لایخو لئاز لظوب

 دیق 0 دتعط نيس لر درط ( ساف هلل اون ( ی اوعترب هرجالو لعحصم ندنرارط 2

 اذملف ردشلروا نالذخ عاد هترانانج هجو ناح هیصات نولوا لسالسس دش
 كئلوا ) نویلوا هدیوز هت اده قا رطو تیا قح لها مالک لو ا :

 < ےظن % هک دنح ره نوح ا داعم رک دن هلغل وا ندلسف ( لضا مهلب ماعنالاک ۱

 تاماقمنآ *دیآت دا ےک نک داب ۳ ینا” ی م رحزا 36 یادوم دما اتزا

 ےہناذا یف ےمحباصا اوج ) a دعب تبا هسلن د ٭ یتاحوروشوخ |

 نولعیس الک ) ماوعشرب ی هد نفی دلوا ید عرب ی یرمغ شا ندا

 كش راتربع*هدیدو نراصت سه هدیریک هماطو یبطع نوعد ( نویس لک ےن

 كب هلجم هر وسلا لع ê عفیهح مدق دل اوا عفت رھ نراسغ ن ال وا 2

 هقناطو ردنیاصاو ن افراعو نیلس حو ایا یلوا ۂقباط مالک لصاح رولوایمولعم
 لها هک ردلامس ناعصا ها هفناتطو ردن“ وم رمز نالوا نیم ب اجا هات

 یا دته لزایفصا نانم وم وابل واو انا هجو ردرللک د دشزسم ب واوا لالضو رفک
 ردنب رخآو نملوا لکم تولوات ۳ الا لک |هیلع ۴ تاناکر ےک و ۶ تادوجومآ دہء لوا

 ( كب ر تالاسر غلبف ) یاوعشربو هلبا تءآرق ( كبر مسا ۱ رفا ) بجوهرپ سپ
 ن رلثوعد نکلو ردرلشعا نوعد یی هماع هجرک | هلغلوا رومأم هلیاتااسر عین

 هبطاح كزایلوا لک نالوا یراتقیقح ثراوو اینا عیج هلغلوا هصاخ ندىا تباجا |
 ڪڪ ڪڪ : 3 1 3 ست
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 4 :روز لک ی محصول هب ۴# قبال خس رلاو ےل اوعد و هعدو # ذل.رمپ ۱

 هدر

 یوس یترکو تدنسان-شرک * دباات لاع هلج قلخ لیم) داقتعا كاب نالخ یا
 هجرک | كداسفو نوک ماع نانطاقو دانآ تب رغ ناک اس هدف و( تسآ

 بودآلیم هب ییصا ادب یرهب رس تعیفح هن : كهسعول دروع ش هدرودنک

 كانابيءارو و یتاب رفع یاوشس كنان بک هاکراب اما رار دیا بلاط یداعهو عج ره

 صیصخ هب«سزو ید ینا” تفرعم هلفلوا یتاسناع ون ینارفاسم راد سم
 راعشا نفیدلوا تیلباق هدربغ ندناسنا هتفرعملاک ثناما لوبق بولوا یناب ر
 اهنلمک نا نياق لاسبطاو ضرالاو تاوعسلا ىلع ةنامالا !انضرع انا ) نوجا

 ندیاسلا هایعتششا نیو ايس رک 6 ناسین الا اهلج و نیم نفتشاو
 نوشي مسقو معاملا نوهبشب مسق ماسقا ةثلث ىلع سانلا ) نکلوردشکلوارابخا

 هرزوا ینیطل یارغم كف رش ثیدح (ءایلالا نوهبشپ مسقو ةکناللا
 ۱ نالواهدنراتایح تدم جد ناسد!نالوا تاعونصم فرشاو نادوح وم هصالخ

 مک ) هدلوا فص هیجان هقرف سپ ردراشلوا میم همس ج وا هدنراتشیعم هلا

 اا هک رد هلع کای لوشنالوا مدق تناو ( صوص رح نایب

 هر دنا ناداتسسمو هناسفت ناهتشم هددیناو ءاسد یراق دالوا لاسرا نوجا

 شومارف نراتقیقح نکسو یصا نطو و یدوجو رس لوا هلباطاسو لاغتشنا
 ب واوا هیناب ر تایلج ران" *یلاحو هیهآ | تاقراب راولا یایا رہ یرلبلقو بوی
 یارغ یاوقرب هلغلوا یراب-اص نایعو فشک و نادجو قوذو ناقناو دوهش
 كنتارنک هب ورخاو هب وند روص ( هللارک ذنع عیالو هراسجت مهیهلتال لاجر )

 (ناعالانمنطولا بح) مک و زرلوا بج ندندحو لاجج هدهاشمهلبا قی ۇر
 لفاغسفنرپ ندآدب» ع وجر رک ذ بولوا نازورف هلقوش رونو نازوس هل ةشعران
 تدحو یهللادابع هلقحرما یمدخ كرانوب و زا نلوا لئاز مدرب ن دشنحو هلانو
 قیالعنییلاط بولقیرلتمه لجو حالصا هلا داشرا هعْعوهب ذج سزروو قح
 نالوسر نیل عیوننما ردحالفاو تباده هللا هیلخ نده وکتقیاوعو هبنوک

 *ناهشنوج یربک و دنراد یو * وخ لیفارسا دنهاوخ مجسم ۶ وک زارربعص

 ناششدب یشابنات * وتار تناما نآ دشناسو یک # یا زادنهاوخ یکدش
 بو زود نطو هدیناف ب ارخو هکردهفاط لوش ینا مسقو ٭ وت عک ار
 یراعوجر قجالوا هبلصا نطو بوچآ تبع تابار هدیند ءایند تافرخ و
 هل ناک نل ی رک ذل تالذین نا ) بحومر هلغلوا بلاغ یرانایسو لوهذ هدنناب

 ( باق )



 * دش یرد ن وج ناشکححزاب تقآوب 4 دش یردصم ناز یکی ره ًادبع
 انشا (زت )دش رد ردوا شاعمرد هچ رکا ٭ دش ردب وا لوا دناکرد لاا

 هلا یکوک یاصتاو یکلف "یعضو ندننهج یرهظم ودنک ی دوحو *یورج
 ادم مساوب یمکح كن آ هکر خآ یورج مسا نک شما اضتقا تاییعت جا زمرب
 لوا رخآ "یاصتا لکشت رپ كلذكو رولوا ماجا داسف نیعتم لوا هلوا یداضم

 لاصتاو عضورپ رخآ مسا نالوا یداضم كعساوب هدر انوریک ب ودیا نیبعت یددم
 یرعظمودنک سا لوا اقافتا هک نکد هتقو لوا تح ردنا اضتقا یتعنم كلا لب
 با لاصتاو عضو رب كجهدبا نیبعت یبازع لوا فلاختو ضراعم یب ندنتییح
 یّرسشدوج رولوا رهاط هد هنناسلا نروص الاس بولوب رارمتسا هدردام حر

 تشک نوح ا هک لوا نأاد ) نشلکر) هکر شمروس تودبا مد جد یانعمو

 #4 اذ تشک یداج راوطا رد # دولوم تشک لماک ناسنا ات هک ٭ دوجوم
 سد # نردق ز وا درک یتسنح کناف ۶ اناد تشک یناضا ح ور زا سپ

 یدوجو رس لوا ع وئرب ره ندناقن وعلو # تدارا بحاص قح ز دش یو زا

 بویلوا مهف ڑک اما ردلطم باج "ییتسمو عالمان عضورپ و مزاتسم دیقرب |[
 لطاب لساسا رودو حح »انت بهذم یراقدلوا هاذ كنضعب نددهفغسالف |

 هثداهش للع رارکت بولوارخآ هدناسنا تالزمت بار ارز نسدیعهود هنرکفت

 لاسعا (نوتوټ اک نورشحو نوشت اک نوتوع) قفورب نکلو زا ع وجر
 هدیرخاو هدخزرب بواوا دن تروص دنسح رک |هثتسرک !لاعفاو تاکرحو لاوقاو

 كس رش یوم راکدنوادخ انالوم 6 هشنرواوا رشح هلا هبساکم ر وصلوا
 ومه# دن دش قلطم قرغتسمهرک ك(یونشم)ردرلشعا تراشاهر انعمول هدنلحرب

 لبقو لاقو او هو مشخزا هتسر#لیربج یت« كيل مدآ شقن#دن دش قالب یسع
 هد مدن دش قناطمتوهشو صحت مشخ ٭ دندش قم نارا کید مق #

 هفسالف "هرز اما# دوشنای واناح نوجدوشرخ# دوش ناجم: وک ناح ددرک
 یافشاکملها تالکنالوا عقاو هدزورپ هیمالساءاقج نالوا هدکلسملواو هیعبط
 روصكن هیناسنا تافص تالدبت نوه دلوا یراناشاو دوه ش بوی ا نامذا

 هیخزرب روصو راردبا سایق ردا نوکت هدنداهشو سح (لاع یتسهبسانتم |

 هیخژرب روض كنایعو فشک باب را هلغلوا مورح یرلتریصب دید ندرس ۱

 هرزوا لصاح یی لایخو لطا نط یک یراودنکی ن ناقیقح نالواهد هیلاک تازرب و

 هارب اع نکو ءا ربا ٭ هب عقاوحسلاو حساب لیاق نمو ( مسن ) رار دیا سایق
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 نيع تبادپ بونلوا ریدقت هب روک هبنابر تافغص ىاصذ مو هب رود هیهلا ءاعسا
 ۶۴ ىلع 3 ندرت ذ هعیس ءاعسا ندنهح ید اوا تیادی نيع تناهو تاه

 اضتفاررپ كننافص ۶# یلکتمو # ریصب و ۶ عع“ و * دی صو # رداقو 2 تو

 تردقو # تایحو # اع نددعبس ءاعسا نانلوا رک ذو ردراو یراامدتساو

 رابتعا طیاسو دوهشلالها صعب دنع مالک و یصب و ععسو طباسب *# تداراو *

 یربکو یطح "هرود بترا ىلع هنت اکر ح ءاضتقا كطباسب می را ءاعسا هلعَملوا

 دیتوربج هیاربک هبنوهال دیامصم "رود نوئلوا ربع یرفصو یطسو “رود و

 اذهلف رووا قالطا هیکلم و هداه ش هیارغص هیخزرب و هبتوکلم هراطسو
 مسارب تروص رب ره ندهبناسلا صا روص هدشیعت تداهشو وا ع

 یلک مسا رب یددم رب ره كنهبناسلا تعیفح و تولوا حاتح هئدده كتسشدوح و

 هقاعلا 99و صاوص هسا لوا تا نولو تان ر هلا یو زح دوخا و

 دادم رحو تیلکو هدلاک و 7 ءاعساو رولوا قلعتم هعسا لوا یعوحر

 تکاوکلا ثیح نم هدکلق رب ره نوا مسا رب رهو بولوا تاحردلا توافتم

 نوک لعوب هروب نم ءاعسا هلغلوا تبات رهظرب و تروصرب اهرنغو لزانلاو
 ددم رب ندننرضح كار ره مرحال نولوا رهاط هللا رهاظم لوا هددا فو

 زولوا نیعتم هرهاظم ثیح نم نوحا ینیعل ن احا حا و ا تروصرب

 هحوت هئنیعل یا زه كلماک رب افلطم دسرولوا یلک یدوحو مسا لوا رک | سپ

 رذک ندنادلومو رصاتع قل وءلو فقو الب رسلا یدحا ددم لوا بودا

 یبا رح تالماک لوا بودنارفسس هردام جر ندرٍیپ بلص هلبا هباذغ تروصو

 هروب نح هب صنع تروص بولک هدوجو ایلوارابکو .لسرو ایدنا یی رواوانیعتم
 رغ جام نییعت هسرولوا یؤزج یدوجو مسا لوا رک او رولوا هنیعل دارم
 یرهاظم رغ كلذ هلا اقن وعن ةطساو نالکشتو نانیعت لوا بودنا لعاک

 . بولوا هرغلد| ره هر وب نح هب مصنع روصو ردیا قلعت هیهقوعتغ تادلوم نالوا
 هدنسهباثم طورشو باببسا نوجا نعت یراتروصو جانم كل-اکرب یسضعب
 یاماقعو بنا ره تیفیک كشنشومو ایلوا یسضءب و یک تاهماو ابآ رارواوا

 بدتر كندامش ملاعوت د یسضعب بولوا هدنسهباثم تانواعمو تالآ هنر

 وب هدزاز نشلک یرتسبش دوم ع هتن ېک سانلا ماوع ژرولوا رسم هن ریو
 وذاعم # تسعسفو یظح ییرهاب قح ز ( ظن )ردشعا لاججا هلم ییانعم
 عاد اسر د دعا نادب # عاق تادوحوم دنسا نازا * تسع “از كي رهآ دم

 ) ادع (



 وزیندن امز لوارلبدلیق ادج بودبا عطق ی هک ات ندن اتسی نالوا یلصا نطو |

 نزودرمندمرشکناغفوربغنو هآ مب 96 دناهدیلاننز ود رحمرفنزا 9 (یونثم)
 ٭ یارفزا هحرشهحرشمهاوخ هنس ل ( یونشم) یکم نب یدعاردراشاب هل
 6 قایتشادرد حرش وکبا ل (یونش ) مزنسا هنسرپ هحرش هج رشندقارف
 لصاخللا ملیا هح رش هحرش ییدنبسو ےل وس حرش كقایتشا درد قح

 تولد ردمزال هات و هب ۳ هرلذلوا رو4 ندیلصا نطو راک دنوادخ اال وم

 هاک  ندقاشعقارف رلتلوا هتشباپ هلا ينام ج ناذلتسموهدولآ هلا هیناسفن تائولت

 مرسل ضب زررویب نایب نی راق دلو! تقایل ی هقاشع ماقمو تذلو قوذ یی بویلوا
 | هدانالوم روضح كرک بوتلوا دا مم یتاقلطم هجر دقت لواردشلوا عقاو یزاونشب
 یظفل نوج رلضمب و رولوا كعد زکیدیا عامس| ندرابن یریغ كرک نانلوا عاقتسا
 نوج نالوا نمصتیطرش یابنعم بویغوط هنسانعم مامفتشا نالوا هلا هلاما

 تلف ردناتاکح هکنوج کیدا عاعسا ندرت نعد ودیا تنارق دنکیم تناکح

 راشع در دتاکح ندقارفورعه ییاکشدو> اب و تیاکش ن درلقلادح ییاکح هکنوسعاوا

 ردلک *هدارا ورح رکدهنسنرک ذ هددتس مهاوح هنس و ردتلع ییرفن هبزو دراو

 کسا و د ردمال عع یرلتفاضا نالوا هقايتشا ید درد هدرد كحرشو

 نالیوأت نالواهد هن رس تابا وشا هدعب بودنانابب هم دقم رب قلعتمهداعمو ا دیم

 ا کا ) نالوا نابت و هم دعم رک ذرد ( مدیا عورش هنامرتحصو 1

 بولق ك بو قسد با را نالوا نردق علادو باوا ناڪ تسمو ترطف عدادب

 را تعا هجو یکیا هدعادبا عادا هک الوا رها و رهاظ هنراهرهاز یارآو هرهاط

 هاه“ قح ین رونلوا رعت لالجو روع هرب و لاججو زو هشن رب نوئلوا

 زوع ه>حو و رولوا و یععو حرص ادو هرهاب اک یاوقو هرهاط

 رولوا رادنابان اندو راکشآ یقع بودا اتفاو هتاماو افخاو مادعا هللا لالجو

 هبعج و هیدارفا هیاظو هررون ةيطاحا هيلکو هیعج نروصو لاج و لالح سو

 اضتقاررب كش رره ندهعفدو هیج ردت لاوحا نالوا هقلعتم لنوو هیلصا

 بتا رع یساضتقا كنب رب ره ندرانوب و بوأوا یراهسیلب هب ربو هنیعم تدعو |
 لاعفاو هاذ تانوئشو رولوا ماع هد هبا ةیعجو جو هیدرفو دیلک ةا

 هط ول رم هنود ىكعلو هطوضصهو هوم هنوک راتا نالک هروهظ ندهبنابر ۱

 یاضتقم هلغلوا لسضاح هبراتعا"تباهنو تیادب هلاعفا هسا طط تولوا



یدرد بحاص وترکآ ٭ را سما دنش ۳ و داول هک ۴# رابیا
 ۱ ٩9 نک ناذف 

 ۱ 0 ندي ناف رللد هد سسفا نالوا دردییاما *# نک ناهن اعنا نتشد وخ دون

 دنناز ودو صقر هرزوا ح ورشم هجو كنذلالالج هکنوح * رلنوستا ناغذا هن
 هیون بواوا نانز هنعط نارکفر > نزجشلاد هلا نافرعی نادهاز رابدلوا نار کا

 هداوقتو دهز و سصع دب رق هدنلیضفو )د یمور یانالوم هکرد یی اوسروآدوس
 بوااق ندلع یلع نکیا یمولعم یییدلوا زاوج هراذغ عانتساو نکیارهد دیحو

 تغارف ندراک ذاو داروا بولیق حابه هب و دنا نعاس ین نالوا ندنارکت

 هیلبا تبغر هتعدب بو دیا تفلوا هراعشاو تابیاو نارودو صقر هژلاانغ عامو
 ¥ مظن ۶# رلپ دتا ترج هعنشتو موا هرزوا ینوعصم هقب رش تاساو وند

 میش هج نیا # نونو قشام تسنشک هچزا ۶*4 نوف رارهو لضاف نينا
 مدآ دهعز دش ناهجات * نینچ دینش ابد سک مه * نیا تسیدب ر هجو

 # دننسشک نیدو ع رشز یوزا قلخ ٭ سوهو اوه نينا دینشن # سک
 قشع نآعتارب هی 4۴ دندش هراب عامسانرب و ربب ¥ دنتشک نیهر ارقشع ناکمه

 یدپ رک # روم همه هدش ییارش یب ٭ روج رو هتسخ دننشک همه # دئدز
 نانحو قسم نانجاب * بات یزا مم تب تشک عفد # بارشز ناش راجنآ

 8۸ نوتفمو هیفس درک ار همه * شروش نانچاب و قشع ناذجاب # ششوخ
 یاجح لد زا شا 3 دندرک وا یادف اراعا ٭ نو رب یدوخزا دنندر همه

 نس ¥ ران دل اديب ا ناجح یی # اک ادجیا تسرس هج نبا # دئدروآ

 4 تس 7 هژربکف ت رکتعالملوا ید ییورلالج ان الوم يولد هاکراب د نرفع

 باوج دی وقم ۶# لاح هز زا یوجزاب نیارس ## لامبو لی نیردنا یسرت

 ریس هر هدعط كنسر هه یب را رمق هرم نالوا ربخ یی ندعشع تاذلیا تور و

 ند هج زاب و ومل هدزکتف رس هک ی ان. یادص نانلوا عاتساوب یدعا زس ردیا

 یغالوق ناجو ردبا تیاکش ران نکیدیلوا اونش هل وه شوک, مب رک | رد دودعم
 هک ررر وس وید * یاب نارحوزا یاد رک ۱( عارصع) ردبا تیاکخ رات هنالوا

 تشاد دنکیم تناکشنوجین ناوئشب ۷# (یوننم)# مم> را نجح را هللا مہ یل

 هک دنکم تیاکحاه بادجزا ۷# (یونن») هک لک دتیاکشردب !تیاکش هجا یو

 رک اعصاوت هدوهب یانیادص یدعا ردنا تراک قش ذکر سنالوا ندرافلادنج

 نکیلصا ادبه هزس هکر ک نوط نان عمو ناج شوک هشاکح نالوا هد نمط تیاکش
 چ دنامدن ربا هات ناتسلت رک ه (یوننم ) هک ردناتیاکح هل وب تودپاراطخا

 ( نطو )



 دو ماست هر یا تسد At اصوض > تر فشار |

 ندتهح یکدتا مهفنو رب رعت هنر« هلا قاماقم یال ناثاوا ملت ندرت |

 دوجو ءاضا جد راکدنوادخ انالوم هلغلوا یسهمات ةهباشم هلماک ناسنا |
 هم لراتفک بناح ند هیدیغرارسا هلبا ماست هدوبع ت ردقدب مرار ج, رابتخاو
 هدراعسا هلا هفیشرناراشاو رامطا هلا هبا تارابع ی هیهلا تادراو ندا لوزن

 كلف دننام هللا دجو شاخقو ناغفاو ها بودنا لشم هنازوش یا نر ودنک

 نیمزرب # دش ناصقر عایق رد بشزور ¥ مطا 3 یدرذدبا نارودو صفر

 تسه قشعتام # یش وکو تستسم ناشراک # دش نادرک خرح وعده
 + ناشنهذمو قیرط دش قشاع ۴# ناش هشنهش دش زرت س # یشک ی

 لاع رخ ترضح هک هیلوا نخ هر رض زاررمه قداصو زا یس قشاع یا ءآ
 كي ناسفط ندیلزب مل بولطمو یلزا بوبحلوا هداسا "لب اس و هیلع هللا لص

 یسونا ب هصاوخ نرازه یسو نایع هب هءاع نرازهیس بواوا فرشم هلباتاګ
 رارسا نانلوا رک ذ بلاطیا ن یلع بلاغلا هللادسا هدک دناناح ناه نراره

 ناتفآ لوا هلکعا ان عانق فشک ندنس هیسدق سیارع هوجو كنضءب ندهیغ>

 هللا لاح ناسل هلغمروبن لوبق یماما سام ید هیحلا ماست هيلع تلاسر كالف
 یلعااماف بودنازاربا زار ضع ندانداوا هموتکم رارسا هب ىلع نانح شوک

 هافحاو منکو دد هعارامطا هقش تش ۳ ۲ 8 ند ههبلا رارساو راهنز

 ءاراونا جاوم یاب ردلوا دهجو هللا مرک ىلع ماما نکلو یدیارشمروس سما
 رص تفر و لمع تفر ۷ تس % هلغل وا نوک و رص نادنیظالب ملات

 رارفی هج ومفعم * راک هح نیا تسعشع هح نیا تسدرد هج نبا # راب تفر

 رظن زادناوترپ ههاح نوردو یدلوا ناود هدوڅعم هاح یک ناور ليس بواوا

 یدلوانابام ندنای بواک هششوج ندقشع شنارثأت هاحیآ لاحرد هدقدلوا

 ناب رکو نالا نالالا بودا ناییو رب رقت هناکدنوتش هللازوس ود رد ییارجامو

 سز 6# مظن # رد رلشهروب راطع میش عهتن ردنایناهج ع وم“ یییدلوا
 تس رارساز ین ناغف # دمآ ربهرین نات شام رهب ز # دعا رد نالا ی یک

 2 دراد خاروس لدو ناحق نۈحەك # مدره قشع در دز د. وکیم هک # مدرد

 اهنادوخ زار دوم # دب وکب رسا نور دعا هاحز # دراد خاو دردو زوس هشم

 ٭ تسنآ لصاو دنادب رس نیکی سک ٭ تساالصاو ناب نیا نکیلو # دوم
 تسناد یٰلع یت ناغف # دشا د رع درم هک دناد یسک # دشا دردزآ همه ینناغق
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 و
 ۱ E ها مست ید راک دنوادخ اال وم هدقدلوا رارقا ۶ یر لارامتفاو

 اشک برف ہد رک ر ص رك رس هیعادول دلا ماسح ىلج نيهن "هدید رونیا

 ( نونکلاةولوالا لاثماک ) هکیدلوا ماهلا هلب وش دیک ندبیغ لاع لواندزلوا

 قوشموظتو نوغ با نوزوم باکرب نوهشم هلبارارسا  هاوج قاتصا
 بودیازار الاثم قرب قروربندنرلکرابم راتسد نور ین e نوفا تو

 ۱ تیاکش نوجیننیاوئشب 46 یون # نالواتایرجو تایلک رارسا ح راش
 دیاهانوک ننهسسپ ( عرصم ) ندنتیب # دنکیم هرات اهر ادعا #3 دنکیم
 یدهادن دلا ماسح ىلج یناکن قلاقد تاسا نالوا عفاو هک ددنعارصم (عالسااو

 هلاتادانز بلط هجا یر نکبانح هکر دکر ک نیدلاماس>یا یدتا نورو
 نالوحهدب دم تعباتم قدافح ج راعم یالتعاح رادمو ناربط هتبه یالعا ح وا

 تانلکمظن بودیازا رها ندزکنهآ ارس ید طاف نطاب مب ج هک مس هلیق
 " هکیدرولواهاک هکر دلوتنم رلیدرویب مم هدا عورش هنناپ هیبیغ تادراوو هیسدق
 جومیا رد اعباتنم لدهرخ ع ولط ندبشلو اراک دنودخ انالوم راسالافشاک

 ظافلالحاوس هحاس ییاعمقیافح *یونثم مظن *لاوغ ؛ل ال ندنسهقطان "رکنا
 ها ماتنا یکسم كلک ید ىلج نی دلاماس>بولوا ذبنتم هنب رییابع قیاشرتارابعو

 ضازاو امشالخا حاوراو ام محور هللا سدق یدبا رارولق مظتنم هرب رح تالس
 یابردنآ جوم مالغنم هک یونثع 9 نیلاعلا برابنیمآ امسفناتاکرب نم انیلع
 هک هرلتهگبت نامشاع لوا ت داع دو تلود* روهظرد دروآرب رهوکن ينج هک # رون

 عرا نح نر راتب ےک كرلخا ده ہر رپ هکر اہم رج شو تیھولاہاکراب برقم لوا
 ناکتشکس سو قوذ "هداب ناکششت بل رله د اح رط هلا تب واو صو اخ تسد هترلبلق

 یانعم كنتي ینناوئشب الوا هکالوا مولعم هقتشع باب را نالوا قوش هیداب
 هللا نضش و یئاقیمح كلادهاشمباب زا هدعب بوئلوا هججرتو حرش یس رهاظ

 نالواشکه رهچ هیادیشرتاف ری تأ رندابلواتاضویفو انالوم تیئاحور یلاعت
 رارپسا راتسا فشاک هکر ونلوا تباوز یافت هلاءاشنا هدیا ناب یتاکن ضعب

 . یاب ردو قرت هلباقح تابذجزوس یتسه شنآیمور نیدلا لالج انالوم یوی
 هسشاوا الا جد هلحت یادص هنراف رش عم بولوا قرغتس» هب ینابر قشع جاوم

 یک و دنک قلا یرغل و كلد یس دنس هدنرلک دتا رظن ناعما ب ودنا £

au ا 
 ( قشاعرب ) ۱



 ف < $

 بونلوا قالتخا هدلاع سانجادادعالناق عتسمیا # یدیدهج !اعرک ی وکر اب

 ۱ یزونردو هدر یزوشسلا بو دنا قلح le ددع كب لاعلو اک“ قح راص »1

 اما ردب رب ندلاع كيب نکسنوا اند ملاعو ردکیب نکس نوا ملام درا ضب ردهدرب
 راضعب راشءد ردردفهب رقر هدوطع ی ارعصرب یروممو بارخ یرنک | كنابند |

 ردلاعرندروب نح ,لاوع هچتراو هپ رغم ندقرمشم ایند ملاعو ردراو لاع كيبقرق
 ردهدرب کیب قرقو هدر یکبب قرق بولوا كييناسکس نیلام راضعب و راشعد
 امقلعولیدنق ةنامفلاقلخ ) یلاعت هللانا یوراکراشعد ردکیب زو ید راضعب
 معبالودحاو لیدنقیف ملک رانلاوذنطانم اف امو ضرالاو تاوعسلاو شرعلاب
 ردکب شغل ازوسیجوا ملاوع ددع جر رلضعب ( یابعت هل الا لیدانلاینام دحا

 دونج |ببامو یاعت هلال ا دحا نیلاعلاددع یصح ال رابخالا بعک لاقو ) راشعد

 تیاغورصح هنیلاعلابر دونجو تیانودح هنیلاعهچرک | هلجایو ( هللاالاكي ر

 الامت نشاک رد .سص هل هرم ملا هبا قلخ ماعلاوععوجنکلو ردقوب |
 ٭ دش یاب رماوقلخناهج 3۶ ملاعود ماج او زاغادنک ۴# مدكبب وک ی عدق

 مالک نخ ماجا تداعس نالخیا مالک هصالخ»# دشیمنا رایسب و رابسب یکی
 ا رابنیمآ ییاعد یکیدشانوجحایلج نیدلا ماسحانالوم ترضح هک ملهدیا

 نوا تراشاو عر ید هغي لوا تبا نیرو ی راعد بودا م>ولد
 ةب بلا قانصال ءامد##هنال درال ءاعداذهو *ع رش ار دراشمرویداشا یرعشوا |

 هاکرد هکر داعدرپ امد نکی دنا نوعا نیکلاس ریاسو ن دلا ماسح یلج عی (لماش
 هب وند عفانم كم الخ عیجب هکر داعدرپ اعد لوا ار ززم لوا در هدالعاهاکراب و ان ریک |

 هکر دروطسم هدانالوم بقاثم(یونثم دوزو بسر رروب ردلماش هنسهر ور >او |

 رب طلا قطعو ییانسمکحدمان یهل !هدننایم ھر واومءارقف لو | ندب وشم موطنم

 ترا وا لعاشم لاعنا نا رانا ی تعارق راطع همان تسصعءو

 اهتئو ك یراک دنوادخ انالوم ىلج نیدلا ماسح نوکرب هکر دب ورم ی دراردنا
 هضرغ لا لاهتاو ع رضتو لامور دن رارثا ایک مادقا بارت هلغلوت سیو ۱

 لاستلا كالا هللادمگ لازبالبح جاوءرحیا یدسا بولوا لابلا نام ثش
 مطالت نکلو ردشلوا لامال ام هلبارکهف رشراعشاو هفیعا دیاصق نیمز ۳ ۱
 اکر هدننزو مطلاقطنم دوخان و هدنزرط همان یه رد کر اشک رای اا |
 سوم هناعثناعو زاک دا هزاو داص رارعلا موت ىلا ۸سل وا ينم نود رهاوح موم [

 ضصولخوبد ردکراکدنوادخ ترضح راعشب قاطلا هدیاب و یدر ولوارا و ۱
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 * نم ترضخ ریار a نازوس * زا سموزوس ام قاتشمیاک * زاوآ

 ندنحار < 3۴ اه:ارد یدرک ک هجا یوح دوخز## نم هتلصو و نايع یاناتهک

 اهباام تاذ دون # یکن شب ورد نو ردرد نک ر ظن # اغوغو روش یدرکب
 2 تعد رشزا تاب وٿ نوربب هنم 3 تروح ناح نورد رد نکر ظن 3 رار س

 نهباط ید رک رخ «# مامردا تنروص دیدز # عاجو مسجردنآ هکر کشا رم

 دا موزنرکب بلط یدرک |رح# مااعل نیع نمهتسویارت#*ما ارت ناجح

 شیورد دش دوصعمار # لخادیتسهارت حراخ مت ¥ ع وکو تفکر دناوتاب

 نهدوصعما م # مرار سوت یاهشیدناو مع * مرارب یلک مه دوصعمار ۶ لصاح

 وت نبع نمرو رکشب نهار # هتسکش لدور کىداجناوشم ٭ هتسح شد ورد

 »یاد امزا معشاعیا ارح۶#ییامدندولو وتر دنا منم # ون نیعيلا نیعرد ساب هشيم

 مک لصاو ارت ¥ لا همهرد اج نكاشامت# لاوحا ج ھه ردو تم امزا ادج

 ین نکر ظن ام یاقل ٭ صبا شی زا باحوتزا مرب * اج نبا شی وزد
 یاشکب نونک # دوخلدرد نکر ظذ ام یاقل %3 قاتشم شل ورد نیسدوخردام

 رادرب یکلج و ارج ۰ هداه وچزاووش لصاو نينح # دو> لکشم نیکسم

 ما نازا ٭ ےظعا مسازا اادمددنز 4 مدنآ ددرک دناون ناوکناره * ش زا

 ید لام ردناع عج نیلاعو # هنلا وهلفزا اکاد مدعز # هک ادرک نوجا رم

 هيلع هللاذجر یواضببلا لاق 6 )ردترابع ندهللایوسام ردذوخأم ندتمالع
 لکوهو علاصلا دب میایف بلغ بلاصلاو عاملا هباعب ال ر ال سا لایلاو هرسفنق

  هیادلتحاو روم ىلا اهرامتفاو اهناکمال اهئاف رس هللا ی وسام

 ۱ و رب رحم هلهحوو هدنسهیشاحب یصاق هداز ج و ( هدوجو ىلع لدت

 "یس لک نا الععل اربغ لع مهلابیلغت ء  القعلا ممج عجو هل دحاوال عج مسا وهو )

 ل یدالع ضمب و ( لدتس و الذ هنم )ا اع هناکف هللاذنادخو ىلع لاد

 ردعابتسالا لیبس ىلع یا هریغ ندراناردعما نوجگاعلایوذ ندنیلقثو هکنالم
 هسلازاو هنره ماعلا قامو تولوا اع حزوعا ناسنا جد نیععح ضعبو رلشعد

 ردناسل ادا ندتلاع نالوا هد هاو دروس هلغلوا دووم یربظن كنا هدناسفا

 | ندسان ( نورصبالفا مکسفناو ) هعرک یاوخفرب هجربدقتوب ردراشمرویپ
 | ٩ نشلک ۴# ردشءدیوخهن یزتسش دوجخو رولوا لاوع عوج ملاعرب یر ره
 | كيهتشکر سهبه ۴# لازم ثسار ملاعود دنوادخ * لدهلجدمآ هک یدرخ نارد
 ٭ یدینش یظفل نیمه لاعزاوت ٭ ناکما دحزایاپ هداهنن نورب * ناساورج

 0 (ایر) ۱



 2 ۱3 بقا دم یر ی

 یمطج كسردبا رکذ هلبا مظعتر دق نره نکلو ردمطعم قیا ف مسا هجرکا
 تاذلتسهو ه وند نالنوظح هدرک ذ نيد یخد مسا رواوا عجاراکس |

 هروک کا هسلا رادع# تا ءاعصو تمه ولع هدیلص و هیک زن کیلق ندهبورخآ

 كظحر ندهبناحو ردوخابو هبئاسفن ظ وظح یمطعا سا نسرک ا ارب زرولوا

 نوچ مسا تمطعییعب رولوا كظح عبات عفن كرک ذ كسلبا رکذ نوصاوصح

 کنم ندناظوطح ثول كبلقركا هاب و زولوا نوعا ظح هکلب بوبلوا

 عبات هظحرب ندظوظحو رولاق قاب امطعمو ابیط ید رکذ هسرولوا درحو
 لملاو بیطلا ملکلادعصب هيلا ) یلاعت لاقاک ردنادوعص هروک ذم سن بویلوا

 قوقلا ىلا بقا محو ظوططا نعريمطت یرک ذ خاص لعو ( دعفرب اصلا
 هرزوابولساو سپ هلوا هراعسم ندم |و هروک ذم ندرک ذ كظح هک ات ردکعا
 امسا یظعا نوما ر < اذ سد روک ذم مساو راکذا نسحا یرکذ كرک اذ نالوا

 ید امدو مظعا مس الوا هسلفامد هعح هبا مسا یتئقره دجرا دفن ول سل د رولو ۱

 ندعح یحو كدلباامد نوعا قح والاد نوجا كسقنارز رولوا ب ناسم

 یتوعدا ) یلاست لاقاک یدرو کدام E یک اعد ید قح كيلو
 یبلط نمالا ) یوراک رولوا كعد زس رولوب نکیدبا بلط یب یئ ( کل بجا
 شد زا 9 دوم 3 یا وتدور الا ¥ ما (یندحو

 ناثح * د کر ذک یسح -زاو تفر مناج هک # درکر خب منانجما تقارف # رادرب

 هزیهو ا , نون ر تک ود یل نویمهرک # ع ورد رز تفایشارد

 یب هک # عوجوت لاع همشردعوجوت ٭ نملصاح ماعودرهرد یی وت * نءلدرد ||
 درادنوت دوی هک # مارالد یا دیو جتوترج لد * مو ی قیسه ید تیور

JHE rete 
raa” 
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 اا رع 3 مدیسشنح ول درد هو دناوې ۴# مدي شوف قاز رفزاب یسب # م ارآ لد نا

 ناح یا تس رف 4 مهاوض ناح دشا هجو ییاحول # مهاو 2 نامرد وئدرد

 ماجردود قسعبب ۴# ا و ون یدر دام

 ناد رکر سب *راکبلط هلج یب وت ناحنو رد#دشنیفیلا نیعناک مدردنآ رد#دشنب رح

 3۴ دراد ول قشع ع لدو ناح هک در اد وت قوش نوزب ےھو نورد#راکرب دننام همه

 مساو كاب تاذ قك * مدامد میپ یمهوت لاج # مدار كننا بلط مدرک ارت

 سسزپ ی رابع # لس ناجا هدب یاحا رخ # مرک او راتخ دجا توست

 ۳ 2 ماح ج رد م ؟ننونرجم 5 بحا صو من نیبادخ # من اشو نادیم

 ۳ ۱ دادردا مع ي + قلط؛رونو ناهجو ناجی وت *# قحاا ان هوش
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 هللا تنا )ےک هتن هنلوب هدرخآ عضوم هکذلوا مولعم هسلداعلوا نن یجدندا سام

 | ادا یذلا مظعالا عسا, هالا یعد ) نغیدلوا دوجوم هدتساعد ( دحالا دحاولا

 مفا هل الح هلک ادعام ندنول و ردشعا تابنا یل رش ثیدح ) یطعا 4 لس

 تاذ مسا یرب بولوا نیعون هیهلا ءاعسا هکردو د تلالدرپ هنغیدلوا مظعا

 تاک مسا یک ینیدلوا نافصلانم قرشا تاذ سد ردنافص ءاعسا یعون رو

 تاذو بولوا تاذلاین لخاد تافصو رولوا ظعاو فرشا ندنافص ءامس یر
 بویلوا لخاد هنافص ءامسا سد تاذمسا یک ینیدلوا تافصلایف لخادب سال

 هس دلوا تافص عیج عمم تاذمسا هللا سپ رد هلخاد هناذمسا تافص ءاعسا

 ند هلالجب هک تمظع صوصخطا یلعو راشعد یدلوا رقم یفیدلوا مظعا مسا
 ادنلادنع ءامسالا ميج فالخ یلعو نلواعجو دین هللا مسا هکر دوب ید یسیرب
 بولاق هبقا یتروص هلل هسنلوا طاقسا فلاو لوا طقاس مالو فلا ندهللا ةظفل

 یقذح لوا مالو ( ضرالاو ناوعسلاینام هلل ) یاعت لاقاک رمل وا حراخ ندنیعسا

 ۸ ضرالاقامو تاوعسلاینامهل )یلاعت لاق اک رونلوا ترا شاهعح بولاقەل هسالوا

 یلاعت لاقاک رولوا تراشا همللاتاذ بولاق یاب وه مسا هسنلوا طافسا یتا مالو
 تاسبثا هلآ هرشک لبالد موقلانیب هللاهظفل هتیمظعا هلم لابو ( قلالتا هلاوه )
 لاّوسواما یدشلوا افتک | هللا ردقو وید مل هبلاق نددوصقم نکلو ردشتلوا
 قفورب كنيجار نالوا یعاد هلکنا هکر دوب یاش كمظعا مسا هکه سرولوا دراو

 نکر دیا تاحاتم ود هللا هد نحاعد دوخزپهلواب و با داناو

 دسر ولد زروبروک ین فیدلوا ب یخ ماعد هدناقوا رنک | هکر ردن تمکح کوب
 بادآ كناعدالوا هکر اشهروبب بودیا كرادن باوج نوجنا لاؤسوب قیقح بابرا
 7 ۶ و یاکرا و طدارش كيولص ج هتن : وا اخه هدم رب او

 نس هلیق نطاب مهطت هلبالالح همت هکر دوب لوا طرش هداعد سن نزلوا لوشم

 هعطمو ربغا ثعشا رفسلالیطی لجرلا )رک ذ لسو هیلع هللا یلص هنلا لوسر ناف
 جا ثیدخا ( هل باج سل یناف براب براب لوفیف هللا یا هیذب دم مث مارح
 ید یط رشرب كناعدو ( لالحلا ةمعملا هنانساو ءاعسلا حاتتم ءامدلا ) ليقاجو

 ارز ( نیدلا هل نیصلخم هللااوعدا ) یلاعت لاقاک ردبلق روضح هللا صالخا
 . باللا ىلع ةلواو نوحا یایصو تاکرح كناسنا ناسل نایلوا یلق روضح

 ردرشک امد ةباعسا طدارش لصافا ردراشع | ربعت طلا ىلع سرا اطوسو

 ۳ وا نخ رش او از ارس مط رو | هک هیلوا وزش دیطدارش ۶۱ بلق صواخ لول یو

 ( هجرکا )
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 هللا هرب هدیرلنانح هره طم ع رانو نا هس دعم یضارا هلا نافرعو ناسحا

 رانا یلالج ةفشاکمو لاج *هدهاشم هلا قیر تیمغتو نور واو وشت |

 كدب و كيلع هتم نیو ) یناعصلا هبل ی اعت لات اکی دلیا مامتاو عابس هنب رزوا
 یراتیعبت نالوا هنمسا بر خد یدم تما هک ی اعت هللا دا ( اییعتسماط اربص

 هلیا تیاده یاعدتسا هيهتسهطارصو فد رشت هلبا هروب نم تاق مشت هلیتاکرب
 نییدلاما یدروی فرطلت عاوناو تبانعو ماعنا یتاجردو تمارک نانلوا رک ذ
 ردرلشتا تراشا هعسارب یرب ره بولواعقاو فالتخا هجتالعلا نیب ہدہطعا سا

 عظعا هلالج فلک هلبا قلالد كراو راسبخا ضعب دوهشو فشک باب را نکلو
 رسما لخد مالسلا هيلع یور 6 )رلشعا تداهش دنعد ٩ دلوا هیهلا اعا |

 ىذلادمصلا دحالا دحاولاهللا تناكناب تالئساینآ هللا لوس و یلص لجر اذاف
 بدو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف لاق ( دحااوقک هل نکی لو دلو لو دلی

 یورامو اا هر نعد اداو یطعا هپ لس ادا یذلا یظعالا همان هللایعد )

 الا لاال هللا ) هلوق نوه لاق سو هيلع هللا لص یبلانا هنع هللا یر بعکن بیا |
 مظعا مسا سپ ( مویلا یباوهالا هلاال هللا ما ) هل وق ینوا (مویقلا ییا وه

 کد دوش باب را هلغلوا ررق«یتیدلواعد وم هدنات روک ذم نات آو روب نه ءاعد |
 مسا نو راقدلوب هد هلالج هلک یرارکت هدنراکدتبا رطن هتبآ یکیاوب هلبااعد
 یاو بعک نت یا تیاو ر یاوخ د الع ضب وراشد رد هاةظفل یظعا

 نکلورلشعدرد مویفو ی هکلب بویلوا هللاةظفل مظعامسا هلغلوا صح دتا

 اکا مطعا مسا دوحو ارز ردزلشماعا ےس هرسصح تاو اوج کوب

 ربصح رکاو رد دوجوم ید هدننآ یا 1 لایت توئلوات اا | هدخسا رب كس

 مظعا مساو ید رولوا عهاس كیکشت دوخادو لوسر كشوا فرح یدیالوا
 دن ز الم یدرولو هدنس ر یرخالا نود هکر نویعلوب اعم هدتسکبا كاتا |

 ۱ یدرولوب هدنسل رب كراد یرخالا نود دز ہک یک لوق هدهقوا رادلا هذه ف

 | ليس نرمصح هک ردب وار كش هکلب بویلوا ندشیش تیدح ظعلوا یدعا |

 دل ال لا ما ) دوخابو ( وهالا هلال هللا ) ا نوجا ظعا مسا سودیلع هللا ىلص ملاع |
 دیس رب ندتآ کیا هکر دقوت منی و مرج هسیا مب و یدرون رد هدندآ ( وهالا ۱

 كش ,دنبعت بود رایدروی هدنا دوخاب و هدنوباب مالسلا هيلع لوسر مدیا رنصح
 بوتلو ید هدنا یکیا ےظعا مسا هروب نم تیاو ر بجومهرپ یدعا ردشعا
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 کل بسا ینوعدا ) بودنا افواب دعو هتسلوا ناسم یزاعدو عدلا ما (

 ماع د نب رلکجهدیاعد هلمجوهنو هللا مسا عنق ندنلضف لاکو ردشهروب

 بلط دنعو ردشهروب مفت هلیسع رک ( ةيفخو اعرضت مکب ر اوعدا ) بودیا
 هللا تاولصلانم مملع لسرواببنا العولج قح اعدلا ةياحعسا نيجو حالا
 (اتسقنا انلط ان ر) مالسلا هيلع مدال واهلکع | اعد عاجلا هللا بر مسا هیافوالا

 رد لوا تیاده راونا قرغ ب ولوا هب اس یتاوعدو هلوبقم یسهب وت بوند
 تولد (۱ راد نرفاکلانف ضرالایلع ردن ال تر ) مالسل  هیلع حو نترضحو

 یسوهو ( تولا یی فیک یترا بر ) لیلا هللا تاولص هيلع لیلخ مهارباو
 فسوبو ام ود ( مهل اوما ىلع سا اتر ) میل هللا ناولص و ےاک
 هللا مالس هيلع ن اواو ان ود ( كاملا نم نتي آ | دق بر) فوزا م الس هبنلع

 یزالاهللاث اولص هیلعا رک ذوامدنساوبد ( کلم یلبهو ها ) ناعتسلا

 ) اب ر ) ید مدلسااهیلع یسع ترضحو اجر ولد( یتم ےظعلا نهو یتا بر
 نرخ لاو نيلوالاديس صوضخ ا بودا امد وند (عاعسلانم ةدن ام انیلع لززا
 بر بیبح نين ذم ا عیفش نیفشاعلاو ءاسیاوالا بولق رون نیلسرلا و ءادنالا اخ
 كَعا اعد هلا بر مسا نب رهاطلا هاتو هلآ یلعو هللاتاولص هلع نیلاعلا

 كنعسابر سی یدشلوایو یسهع رک تبآ ( الی دزبرلقو ) بوتلوا نیا ۱

 عیمج ءانب هتفیدلوا یتلازبمو لضف هدننب یساعسارت اسو تمارکو تزع هللا دنع

 باهوو یطعم لواو یدلوا باج سم بودیا اعد وید هللا ابر ان ایلواو اینا
 بولیف هحاسد هت اینم هل راب ر هدنولص لندابع نیاکلا هح او "هرو بس

 ) هتاجا هدعب تیهولا تاذ هرکصن دقدلق ءادتا هلا ( محزانجراهللا مسب

 لاک یدرویب ( نیلاعلابر هل ا ) هلبا تیب ویر بیترت نالوا ییصوصخ لاک
 ینایلاعو مناع محرو بر لوا هلغلوا ندنس هصاخ كتعسانز هءاتتلالد هتجر ||

 ی اسلا دوجوتارذ هصاخویدلیفهیوت هلبااش باساب رادوجوو هبذغا یانضا

 یه وب ر فطلو زاربا هدوجو نیع ندم دع منك هللا بب وب ر لاکو تجر ضح
 هلا قلب ول ر زون و هدن ونش هلا قاب وب ر مرک هدک دشا زاول لد اط هلا

 یب وب رتیانعو هدنناد هللا ییب وب ز لضفو هدنب وک هلبا یتیب وب ر رسو هدننپب
 تمکح ورب دنو یدروپ حوتفمهبیلب راتفک نرارارقا ناز بودیاهدننک تداهش هلی
 ناعاودیحوت رذپ نراناسللا رارقا نالواهلبا نانج قدص كندابع هلا ید ور"

 -یدیحوت راذبهدنفح یسایلواوایدنا نالوا ندنسان بک هاکز اب صاوخ صخاو بودیا

 و



ve ¥ ۳هک  

 سوم ندفرمصت ید سالبا اذهلق هیلا كف یتیعفوبر محءاخ لواهک ردق وب
 + مظن ۷ ردشعا د رصق هرزوایع رک لوق(نیصلخما مهم كرابعالا)ںولوا

 قداصلد # زاغآو ماجا نامز ردینادب * زارنیا هک ات نکفسب تاپ ورم
 نک دهح مدنآرد 7 تسلاصو نع نافشاع مدنا دک ۴ تسلاحهح نیک دئادب

 ۾ وتادخرد مد ناردناوشاتف ٭ دشابن لکو بآ شن باج## دش من لدات

 یلکب مدرک رظن # مدید رادیدات تفر ناجو لد *وتاسقلنیع همه یدرک اندک
 ن٣ مد 3 لکشم زارا بارد مدوشکب دک * لدزانم ماشع هلج دو * مدیدران

 دنزوهنممد # تخادکب ع نوح ناصشام دوحو * تخادنا ماعرد همدمد

 + تعد رش ناطلس تسه نم مد ۴ تس دیس روهردالز هک اب | کد 3۴ تس در دن وه رج

 دشابن لاعود هک # دجا تساهناج نکس طيح ٭ تفیقحرد یلکبدزمد ناذا

 مناجورس وا اصاحیلک دوصتم دمه ## وا صاو اما درکر خرد 3 دمخ نوچ
 وترادید هک نک شاو ۶# دان وا یوسرد نمی ور هش: ## دا وا یور یادق

 9 نیما دب وک ارنا هکر ه یهآ # مدیدأت تدد ددرد نونک ۴# مديد

 لصالا برو ( ني! اعلا ىر ) نیلاعلابراب نیمآ رن # نیساس و هطدنک شاویق

 هلا موص هدعب ردنرابع ندغیلبت هل اک او اش یش هسا هسرت ردهتسانعم هب ر

 زدیبک وهف مع ردتعت بروق ند بر بر یخدراضعب یدنایف فصو یک لدع

 فلام ىلاعتو هناصسقح ارز یدئلوا قالطا هکللا كالام بر مساو راشعد
 قالطا همغ ندفح بر منا دیقالب و ردیس صوظفاح كن ایا عیج ین دلوا

 تس ولر عل ردهصاخو هماع قس وبر كن هناسحا عو هاش لج قحو هعلوا
 یم هصاخ تب وب راما ردهنس اعم تب دیس و تیکلامو تیتلاخ یسهماع

 یحابش| هللا یمن عاو االعو لج قحیعیرد هت وافتم هلببسح یعاونا كن ادوجوم
 قق رطباداو یب دباع سوفت هلا قعد رش ماکحاو یحاورا هلا یارک !فانصاو

 دیت رح اتش اثشو هیبرت نیقشاعرارسا هلبا یتقیقح راوناو ییقاتشم بوق هلا
 ىلا لزالا نم هلتافصو امسا عبجج سدقم تاذ لواو ردیج ذیا لاصبا هن رالاک

 هد ابن د ( مت مکیلع تاو ) بجوم ریو ردیر دمو مکح كل روما ره دیالا
 یاو رو رد م ییس هثطاب 2 و هرهاط 1 هن دحوم نوم دابع هدامهعو

 یدمرسو تاذلا ید>ا لواو ردیراونا تم كنیبلاطرارسا ( ہرون متم هللاو )
 كن ادوجوم تارذ اموع ةصاخ هلا تیاده منو دعا هلا داحا ماعدا تافصلا

 هنن دابع یلاعت قح هلغلوا یساصتخا لاک كنعسا بر هداعد تباحا و ردیمعنم
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 هنیززوا دبعو جس رعد ندقحنوجما حورع هنییاعءالعا هلباولص هسی دلو ا :ولص هسیا "

 تر و
 ناس الا انقلخ دعل ) یاوعف رب تود دا ندمدع ادع هک زدسانعو

 ۰ f NS 2 1 1 2 ۳ م ۹ ۳ 3

 یاوعترب و ردشعا در هدوحو لقسا ( نیلفاس لقسا هان ددز مع مع وه نسشحا

 . || ناعاحورخندنیافاسلقسا (نونمربغرجا مهلفناطاصلاولعواونمآ نیذلاالا )
 ۰ | هناصلاعالضفا ردشمروی می رصن نفیدلوا هلرىغند اص لع نالوا موت هلا
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 | نيب ةولصلا تمس ) لاتو هن احس قح اذهلف زدمزال قیفوت بلطو ملست
 "دنمز زدیس دو ثیدح ردشمروس ) اتم یدعلو نیتصد یدسع نيب و

 ۱[ هللا یرکش هعح منو یدج نالوا هلا صولخو قدصنیطاص دابعو نینموم

 اذاو ) یلاعت لاقاک راردیا تیادهو قیفوت ءاعدتسا ندقح نوعا هللایلا برقت

 | سپ ( ی اوییعسلف ناعد اذا خادل|نوعدكتیحا بی رق یاف نع یدابع كلأس
 هدنرک دنا بلط نح ندفح هلباینب ر ملت ھغو هروب نم ع رکی هلا قانع

 یرادوجولا دوعفم قاشع لوا هلبازوس قسه "هیذجرب ید بیحو بیرق لوا
 زسکلودنکو اتتفا ندن رلکلودنک یرودنک بن ودا بذج هندع ودنک

 موسو هبا تب وه :وفص تایاج تاوطس عباتنو ردبااش یدمرس هلبرلودنک
 تابدخب رک ق رعتسم هلکعا هلاتا و عفر ینانیعت تارنک موسزو هژازاو 3 قانا

 یلدوحو دایالا دیا تودنا دوو ا یلک نادعف دوحوم جد یا دنع نالوا

 | یدبلو ) ارز زلوا دقاف ینانک ره بولوا دجاویدوتفم انادجوو زلوا دجاو
 كر ونرپ بوذح لوا روب نم نادجو با كيلمت مال هدنفب رش ثیدح ( لتسام
 ندیا التعا هنانادم حج راعمو اقترا هاج وا جرادم نالوا رک ذ بولوا یکم

 یبح تیآر ( رش ) رولوا یرعشو لر وصنم ن, نیسح ینابز درو ننایفصا
 نیا وح # دح لک نزج یذلا تنا ٭ اتنا تلق تنانم # لاقف یلق نیعب
 . كع مهولل سبلو # اتنا تع نیا سلو # نیا كنم نياال نیالاف # اتنا نیاف
 ٭ تیب 9 ردشعد بوخ ه ید یفارع نیدلارضف # اتنا نیا مهولا لطیف ٭ مهو

 ۱ هجرب دعنو مس اندوجو ح2 یربغ ناکولو # انرمع كي م یوهانع تولخ
 دعف هلهجو وب 3۶ لاشلاو هيبشلا نع هب اد تهر 4۴ لاعتم یادخ ترضح

 هللا نیمآ متاخ یتقو دقن لدوعسم دبع نالوا دوجوم هلقح ءا بودبا دوجو
 تاراشا كنا ما نالوا نيملاعلا بر متخ ذنیصلخم دابع ماقم بودبا متخ

  ندنیلاع هدننصلخم دابع ارز رولوا مهلت يطع رسوب جد یسیرب ندنسهیفخ
 فرصت ناکام اس اکو ہوج ولا نم اهجو كدحاوپ ج ندداحآو كلدرفرب حج

 ۶ هک ر۸ یدک کک
۱ ۳۹ 

 "ٍردقو ر

۲ 9 



 ا ۷ ۳2 9

 : e But 3 دنا ناچ

 ۶ ء نه نالط یلاک كدبع مدت دوبع هل و (رمن ) هاکان .یاهبا وا سيس قلب فر | #

 | جورع هت وه رون هليا دوجو نادعف هدعح دوجو نادجوو :ج ورخ ندموهوم | ۱
 ۱ ۱ یک 2 N اف ا بیزو دیعوو وو ا تشعب E لو | ۱۳

۳ 
۱ 

۳ 

 | دوئل لا ث ترا ا نم مک )هد همدم ن یو تو و قح نوا ف

 ۱ یی 0 ارز ودب مروي 2 ا روت 9 4 ۱ ۱

 ١ شیب 0 رب و ری تب نه نی نیا اون و دالجا

 | (ینیفالاص كدجوو ) ید ج ورح هدوجو نکر هبولوا لا قام داع هیت | تا

 ۱ تیادهک استقو ایج ع تللذک ناک ۳۳ ردنراشا هنانعم ول دوج یسهک زن ک |

 حورح دیاحود دوحو یاده ندمدع تلالص هسلدلوا یدنهم هل انک رک 1
Eدنعلوا سپ یدلوا هاخوا ماع( نيالا ف ءال .لض ) قفو رپ ها  

 زا تختو ) تاده نوع# وا خلاب هب نانا لاک هبل رح هلبالقغ غ وب هتفتکک
 ۱ تئاده هدجورخ هتنامسح .تاده ند هاو ر .تلالص هلن( .یخور نم هیج

 ندمدع تولوا .لاض:هدد وجو تینا ا هیبت هرکصف د هبت حول رولوا حات .هعح

 ؛تاده نوا عوحر هر. للصا "ادمو روع نادععتسم ٍطا مه یدک هدوجو |

 ۱ عود دیم دع نددوجو هلن ا روبع ندروک ذم ظا رص یبح تولوا جانگ همح 1

 یتس هدیه : كعوجر نشا ليساعد ( صقتساا طارصلا اندها ) هدک دتنا ۳

 نددعحن ذج ققبمحلا دنعو رد هریهطح تعلی شع وجر پایا هکر دنا امدتسنا ۱

 * | بودنا تئاده هدوجو یدبع لبا عن یلامتو هزانس قح هکر دوب وق دج رپ |

۱ 

 هناجر كج ی ک ییدلوایدبهمهدوطا ضصیقمو دوجولابجاو لوا, ید دنع

 تودنا تیااده Aa نلیصا مدع ی وذ تالاسو کلاس بوذ يجد

 زوئلوپ .تراشا ید رسوب هدنسانعم.كنبسهع رک ؛(یدیهفاالاص لدجوو )

 داب الا دبانلا یک ییدلوا تباجن هدوجتولا بجاو لیلا عمو ہار كلاس یا 1
 ِ :ولص ندنمرکض ع یلاعتو هنا“ قح, بویلوا تناغو دج ید .ههللاذفرعم
 هيا مدعلايلاجورع ر دش جارعم نوجا دوجو نادعفو,تینانا مع ینلبع

 لصفمتیادج ضع دوج ولا بلاو لوا هکلب بویلوا قاناس ناشهیضس |



 نت کمر هاما فا دی لو و لا رخ ضرب
 هدنس دبا هلک تر هو قرحرپ تکرحره نلک لا ندهللادابع ارب زر دلکو
 ۱ اغکردو اقیح رولوآ شعدته هدنلرصعم دوخا و تعاط علفص اد نارا

 | هدناتسو یصاعم دوخانو تاعاط یاروا لزا لعف زق اح یوقو ساوح یا
 ` هاگرد اجا بتک لامس تلم دوخا و نع کالب نک ر او میس رهن چ وقع کک

 . نبهذپ تانسا نا ) یاوصف رپ هدنراقدلوا تشاد هضرتالابالعا ءاکراب و یوم
 ٍتکسشا نال ) قادصمر و نولو شا وع نانی یاس ( تاشلا

 2 ر

 9 روکش او طمابحا ات رو لرش ب جد یاداعو ناعاط ( كلع

 8 یھلا ( نیلاعلا ال دیرب هلاامو میظع ظل كرشلانا ) یلاعت

 | مرا لوا جور ےب یدعا هیلپا هلازاو وع یاس شوقن نالوا هدتتصعم
 هنننعوم تالس ت ا لوف ندنلضفو دود تناغ نیمرک الا مرک او نیحازا

 مخ تاکرب مایقنا موب لا هکلب بویقا لاطبا ی یشر ندایشا هلنلف هعاخ
 ۱ درج ايالا دیس ارح سرح ترڅ اد هلو زولوا ماودربو ظوععح هلا نها

 . متنطاناک نیمآ )بودیا رشت هیدمو> رم تمایخد اصلا لضفا هيلع افطصلا
 . ندهیفخ ناراشاو ورلشهروس تیغر : هکعدنیمآ ینابوک اتد قرد ( ناتکلالغ

 بو ندقح هلا دوجو نادجوو تانا باحخ لفاغ دبع هکروپو ید یرب

 تولوا بکر ندیلغس "ینامسحو یواع ؛یناحور دبعذوجو ارز ا
 . ینیتمؤم دابع هرهط» تیعب مش هلی هیناب ر *هلماک تنکحو هیناجر "همش ت
 . ییصم ےہ رعتو ج رک هبیولع "یناحور روت ندیلئس *یناممج ںاعح نت نا
 نا فلا نیعسس ةد نا ) ذب هيا لکا هلع لاق 5 ردشعل وا عضو نوح

 للاى وسام ین الطبایحو ناذلایدحآ كوا دوخ قبقح رون کا.( ةلظورول نم
 زا تاجو ا هلی رغ ن دنع رش رون بولوا تعیبط تالط سوبع هکر دناقواختو
 ۷ نازوسرانو en تعط ( ےظد )ردقون تردقہد هسک هج وزرع دشیلع
 از هک ٭ لد اع یاراد ا ی تد رو نازو ویو نب ا اتا یش

 رادوع دمآ وع هک # تعیارش دشاب ىنا ماقم ۶# لصاش و شب دوخ دوصعم

 ۱ یالومو و اسف
 ا مریسعن : ها ا رو * ازش یرللوق نیکسمو رحاعو هنتمرخ نیئذلا عیفسش كينیج

 | رافد هک لیق رشلع یناتسح لوش ندکمرک ضع بوياپ ندرلت ا مح ظع طظ

 رے رشم تیتر یرع و تفاط

0 
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 نت ۱ اویل نیت و

 دیموزاقتکسا مسا هص هدعضو ک هت ردوللثم تیلو فیکو نیارلیدتبا كيرح

 نیمآ ضعلا ذنعو زدیم سا جد نيمآ يڪ یتیدلوا فثکآ سا
 رردناژمخ هلبا سا لوا ییراعد ناک دن وک اعد ذکر دعسارب ندهللا ءایسا"

 ا رایضعب و زدشملوا طاقسا ادن فرح هلا لامعتسا رنک ی دا نیما. لصالایف

 ۱ نیر ) ةع رک یاوخرب  هتن ردندیربع تاغل لضالا قو رداعد نوب نیمآ ید

 "ایی هنابنوعرف مالل يلع یسوم ( مهب واق ىلع ددشاو مهلاوما ىلع سما
 رارید ردشعلوا قیقح,یکدید نیمآ مالسلا هیلع نوراه یا دنرق هد دتنا ےھیلع
 هاف هدئالص ماما هکردتس رد ربخ ندناسیکلا لمک | هیلع تادوجوم رطفعو
 كيکرهسپ ررد نیمآ ید هکالم او زراهید نیمآ تعاجهدک شا ماءییاکلا
 نن انیطخ ككدبع لوا یلاعتو ها هللا هسرولوا عقاو اعم با نیما هکنالمییمآ

 2 ندهیهلا من ناثلوا اطعا هماالسا لها هک رد خر بخ دول وز داترفغم

 مالس,نکیرب رب و هرککو دید نیمآ هدامد هک الا نا دس> دوهم دنا هنج رب

 متاخرب نیمآ هکر رروسب ههجو هللا مرک ىلع ماماو راردبا دسحپمزکک و درب ۳
 هدتاور رو ررهم هلکنا یدابع هیعدا هفیج العو لج قح هکر دنیلاعلابر

 راشمزونی رارهم هلبانیمآ نخ یاعتق> ینیزلتارپ كتنجلها نالوا قتعم ندران
 ۱ لنو هکر د زکر ند شرع زونک نیمآ ید هنع هللا یصرادز ن هلادنعا

 تردنیمآ هکر دو رح د ند هبنم نب بهو راشمرو ناب هسک یریغ ندعح
 نیمآ بودیا قل كلم ررپ هدنسهلباقم ف رح ره نیلاعلا بر بانجو ردفرح
 راقغتسا رارقلا موب ىلاوبد (نیمآ لاق نل رفغا مهللا )نوجا نینموم دابع نيد

 روس ارز ردلیلد یییدلوا مخ هلا نیمآ دنفرش و لضف كن هك اف روسو راردبا ۱
 ۱ قافنالاب نیمآ ظفلاماف ردلکد موت هلبا نیمآ ماخ یرخآ كن هروسسرب ندهبنآرق |[ 7

 اطع نا(لاقو)رذتنس قلوا هليا نيمآ هتاف نخ نکل بویلوا ندع نارق

 قداصلا رفعج ( لاقو ) نيع ةفرط ىقالظن ىلا ینلكت الو لوفاف كلذك نيمآ ییعم
 نيمآی نمم دنج (لاقو)لادصاف بیخ نا نم مرک تناواكلو# نيدصاقىا قفا ||

 هرب ره ییا(نعو)هیفرع الا عابتاالا اتنافصب كيلع الا حواب نع نيزجاع یا
 نیلاعلا بر متخ نیمآ مشو هيلع هلایبص هللا لوز لاق لاق هنع هللا یز
 باب را هکلوا اوت هللا ش وه شوک افصاب نالخ«یا ۶۴ نیصلخا هدابع ىلع
 هباق ندنعاتسا هکر درا ٹا ناس هیفخ ناراشا دن هد نیمآ تلیضف تقیقح

 ۱ ادخ دبع هکر دوب یسیرپ ندناراشا لج س زولوا لصاح ادغ هحورو افص

sagen 



 ینابرو یرون نیلا برا تعا قلوا تک اس عج د توکس یکی تیدلوا
 رات اش او رلرطان هزارسا هلا ترمصد * هدید هکر لناحورو یشرعو

 ( رامطالاتح كوللا ) ررروسند رارضاح هد عجب وانا ندنرلیمهو نتو
 لوا نمد ردیعج كرمط نالوا هللا اظیسک هتسانعم نهک ةسلا رامطا

 ,Ea ھاط هلا اغ هر وص رلنابر,نالوا قاب هلقح ءا و یناف ندن رایو

 نالوا ابق تح ین ایلوا قودصم یستکم هل هی شب ةروصو نت هدسالب ر ز
 تكایفصا "ده سعز لوا رارعس لد یا هآ ردرلحا ی نیقاوخو جان يب نیطالس

 لکد ٭ ردا یهاکو یراتسد یهک # ردابع هک و جات هاک یسابل صد و

 اک روا تلفغ هدنامج 8۵ هسالپ دوخاب و هلاش هیابق # هسابلر رانوب صوص
 هعلخ وب 3 یار یار كناراو هدئشاب ¥ یراکدرک کا هرودتت وا مک 0 یراط

 * هدنا نینوکل کد هرذرب هک # هدنامج مکراو تمر كنا ٭# یباتحاكنآ ردقوب

 شی ورد هرګ|قلخ یدآ # هني رخ ك یسدنس ردالوا * دن رخآو نیلوا مولع
 هجرک ۱98 ردیدبا ناهذب هلیروت ینا قح ۴# رد اشداب هدنزول نعم لو # ردادک و

 قلخ رکا نوعکنا 3۴ نع وط هنس ندننرروص هنسک # ردیدنا ناسلا ات روص

 ر زینا # هنن زوک لدوناح هلوا همرمس هک * هن زوت یغادا كلا مربا لا ##ع وااکا

 ۶# هنیاوق یئآ هریدلب قح رکم # نمربااکا رانامط هننساوه * لو هسک هلیکل
 هقناطلوا ( لئاضفلا ناکا! لئاسبقلا فارشا ) هنیاب لوا ندر هدرو نج
 رللاصا ركل واو ( لبالدلا راونا ) ردلاضف باحاو لئاسق یارشا هیلع

 تب اجا لیق امد نس هک نیلاصلا براب نیما ۴# ردلت الد راو | هرلیدهتسم

 ةولصرک ا ر دلعف مسا هنسانعم بها لالة ور لب ادم نیمآ ظفل نیل اسلا بیجاب
 دیفثطآ هال دنعاما ردتنس كعد نیمآ نیلاضلالاو دعب هدناالص ج راخ رک أو
 ناور رحن لئاو هدیعفاش تهذمو ردکرک كعد نیما هلا افخا یدتعم
 | لئاونعیوراک ردکر کكعد نیمآ هلی ارهج یدتق» هلبا فی رش ثیدح یکیدتا
 نیلاصلاالو مهیلع بوضغلا رغ ارق ) لسو هيلع هللا یلص یبلا تعم“ لاق ر <> ن
 رکذ هيفنح ةا (نکلو رد نسح فن رش تدحول ( هوا هد دم نیما لاقف

 رلشعد زدماما یاد هدنولص ارب ز ردلوح هنالص ح راخ فی رش ثیدح قالوا
 | هلادبع ندهللا تاولص هيلع ءانب تلاسر ترضح یکم افخا نیما هدنولصو "
 ءان هنعد دلوا یمو رلشهزوس تن اور امنع هلا یصر ثللام ی سلاو لفغ

۱ 

 ۳ را کف هک ندناکر < فا هلعل وا نيك انسلاءامتلا واوا نولي لما هدنیهآ



2 

 م! ولو اداپع هلل نا ) قفورب هکر خ دورپ جور ننه رم اض 7۳ ۱
 گریم راونا كافي سس نسج لوا رد تک اوك (سعملا نم روا هك 9و ۳ 9

 ۱ تن الوم ناسا قوخانو زلیدراو هیافخ درب سپ بودبااخرا ییرایض ودنک ۱

۱ 

۳ 

 ۹ تاقران ناعم كس رلنل زەم تیا تم يازا تمارک ت اترا نالوا یر هرهاز موج

 وځګ و ابض شوور هلبا انه: هراتتش ایسآ م وچ هدئس هعشنا یسهبناذ نایلحت زا ولآ
 ءالول اونم اهيلا هج وتب لابقالا ةلبق مهوانف لزب ۸ ) هلوا كعد رارولوا ادیانو
 | ىا زدند هصقان لاعفا لزب ۸ ( تافعلاو دجلادوفو اه فوطو لامالا ةبعكو
 | نالوا هنسانعم یخ ابا د وقۇۇ لرید هراد ًهحاساتف ردلاضالا هلق یربخ مهژوانف

 : ناسا بلاط ی عجج هاضق و ءالو نزویلت ید هافع ردیعج كدفو 1

 هدایت كنفالخ او یالسا تكنیلاعلا بسلاود لوا مالک لصاح رد ساتە زا

 هالو ءان همش تولوالراج باب زا فاطمو لابقا با هو یرهناخ داعس ۱

 نوتسلوا للاخ ندلابقاو تاود هلک | لایعتساو هجو دنبرا هيلع هبّسع كراتآ
 یتا لاضفاو ناسا نایعدتسم بولوا لامآ باب زا ةعک یرللاثم هردس*هدسو
 نوسسلوا اا ندفلواچلصاو هدوصعم هک هلب رادیلع تمشو لئاژ ندقاوط

 هدکلف هرهاز موج كلزکو ( قراشرذو مهلاعلطام تلذک ل ازالو ) ردکعد
 ضاصوقسا تک و سدعم تب نناقش دلوا هعم ال هزم دقراش مارجاو دعلاط ۱

 بسن تش هحاس دوخاب و یر هناشاک هدسو هناخ هسع كن دلاءاسح یلج قق |

 مصتسوز(خلولا ةورع ءرظنو ترکف باحکاو ربعو تربص#ب باب را یراپو
 لب وطت كدا ماسح ىلج وواو نوسلوا افلا ندر 9

 A یتون« سو رعول تس هلیسامدش

 نیشابولا ) هل وا كعد نوسلوا للاخ ندهلوا اتو كنم لح م رایتعالاوو وڏو

 یوم من دو ي یی نییروتلا نییشرمل نیبوا#] ها ۱

 هما هوا بيان رو رار عو رایو |

 کز اصر الا لوال افصتعم نوکیل ) نوسلوا لئاز ندقلوا فصتم هلی هروب نح |

a 
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 ی وخر |

 ی 1 و

 ۱ ۱  رج -. 5

 ۱ اک ادب هدک دا ا هرمشع توس اد بول .دجس نا 1

 مک کوو لباق هجا ضارعا ود شنادیب رانا اشاح یدیارزطب ینآرق تآرق |"

 چ  Kw ww aT : 3ا 2

E : "۹ ۰ي  

 تست سس
 ی

 E Eo كذب ا یراق ر رد ۳ و ید لع

 | *للاوغ زرد ندعتسم "عاسعا قادصا ندهبهلا تادزاو ناب تا رطق |

 “7 راندا رسو لقعتال تسم نددیس اق تاک قاره در قیحر بولوار , هلبا قراعم

 ]| عوا رکما# هدناب رهاظ رد سالا ماوع ه ملغن ج رایدلوا لجو هدنمرش |
 ِ :ناتبسم فلامو قد رط, داد هج نافررع نا سانلا ماوع ۳ هدناوخ ار :نطاب ۱

 ۱ ¥ دیحوت دبناد ناشی سسر هب # دیلقت هک تاھا سا ماوع ۴# دنناد هح ۱

 0 رارشاو ئهلا راونا وج نک هکږ دول دصح نو ةصو محور مب یدعا

 ]| قحهار تولوا قة ینیدلوا یهاک ايشا تفرعم نیهامات هامزاو یهاشتعات
 لدیاهآ ارد.« دنشج هلا قحو هدنونشندعح و هدهاشمیایود قب رغیراکلاس

 ی ره یرلک رابم رسو كاب ند رغ فرح یااردا 4 دیقص كالا لها لاا

 یزلعشع یابهصو كن ژ یہ ولق یادارح كرنا ک هآ ردک اخ هتفدق كلاب و یس
 ۰ «نآرقا جنجال هلسایق رد یھ هر همسر مولع طعف فد رش شع سب نئوط كار

 || یسنضب یدعا رارکج تمادن هد یوخاوایند تبقاع مرجال راتد ا راكقا قتطات و

 e ر هل وقعلایوذافجو اذا هلبا قیالان ت راک هیر و مح ود یا

 | ولج قح هحعفو ( هلع هذخاولو الجاج الو لذت ام ) صوصحلا ىلع
 ِ یر ماعد هدهد تعیعحز ول هسردم هتسایعصا دابع یکدسا ناما لو ۱

 هللا فور> ج زا یناقرخ نسطاولاو یم بلبح هک ر درو هشم دوخو رروپب ۱

 %3 دشا ح زج نیم لها شا هب %3 دار ح مس یوار زوک ی اک ( راطع ) ردلتاو ۱

 تس ماب تاک( یونشم) هکر لرروبن هدب وشم د راکدنوادخ انالوم ۱

 ۶# نایسدنناج تنا رول نازا رحم # منه مهو رهوک مه دوب وک ما زا ۱

 ردنا هکیلب #۰ تاو رو تبداحاو نیک یب # ناب مث یمهارناشبا نم دک 0
 ۶# ناو اییارع انصصا زار ٭ نادب:اددزکل اتما رس ٭ قزای> لآ ب رشم

 | نیدلا ماسح یبلچو فلس بوخ هن اذولاوبا خش سپ ( فل انو فلسلامتف ) |
 | بسح و ٭#:اهءادر هيلع سما تقلا بسن هل 4 تب 9 ندفلخ اب زب
 | تاتفآ هکر دزاو ییسیلاع بسنرب كنبدل ماس # انهما هیدل موم ترا
 ِِ ۱ انا زم قلم رب ره هلکعا اعلا هيلا ت از اونا ززو كنا توت نایعآ

 ( بولف ) " | ۲. ۳
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 زا هرژوا ینوعصم هعردناغا هنتخن هک امص ییا # ردنانوط ندنلکوک لعوا لنیلو |
 م ركملا ملا ىلا بستتملا لصالا یومرالا ) رولوا قد دص نب قیدص نب قیدص

 | یلح ( هفالخا حاوراو هحور هللا سدق اب رع تعصاو ادرک تنسما لاقاع

 یرالصا بولوا توسنم هعضوم مان ومرا هدندالو یدادجاو رآ كنیدلا ماسح

 مرو مرگم نیفراعلا دنع هلکعد ( اس رعنحمصاو درک تسماو) رد دا کد

 یدادغ اتطوم تولوا هرس سدق افولا وا ج هک رد تبسم الت نالوا

 هناصس هللا ردلصاو هر هسمر هللاسدق ییاط دواد هدهینات هقرخو ردیدرکابسنو

 حاورا كنفالخ| نالوا یورننو كنافرع ییاشا كناو كاافولاوبا ی ىلاعنو
 اف ولاوبا مش هکر وئلوا تیاور هلبا مگ لقن نو سانا س دقت نرل هبط أ
 نایلوا ناوخ داوس هليا رظن هنرهاظ یلخ یس هنامز هلغلوا یا 2 ۱"

 هظع وم ءام دتسا| نرصش هب رعسلا ید رطد واد رولوا یلال هلحو هن هنخ و فیش ۱

 رلندروب زرسهلوا اولش نی راب هللاءاشنا مجو رسل د هاکا فراملوارلیدتا
 تک ةن ور الب یاد صول بودا نرایشا هن رب رب هلا بچل ید رابع دتسم

 هیالسعا هاکراب افولاوبا میش هک لوا هکر دب ورم رایدید یدلیا بی رغ دعوم ||
 | ادتها هونک ناولص هافطص)ا ده ترضح سدع حورو اغد نذل نورد

 ننوکلا دیس یبتعلوسر احدزدب هدئساب ور هدقدراو هباوخ هلام ا هح وت ر بودا

 هلغلوا انشور یتاج دید هل رالاج باتفآ رون كنافوالا ا نم و
 بولوا كاب رعكلا قام تشاد هضرعو كاخ هک الفالا تقلخ ال كالول اب مدق

 ندکفاتشم قشامو قداص دبعون بولقلا بنبطو توبو تولطم یا

 ددو همل ندننابنل ید كرقفوب ناب دنا ظعو هامدنسا نیم ناودا سا
 مو 1 هدب ب !لاقو ليف هرزوا زک دارم ن راب لاعتلا كلا هبد )هاشنا بو دیآ لاعتش
 ی راب هکم اپ نیسلعا نس دم دلوا یاب و م ھره فشاکو اع ف ئاما

 اسو هيلع هللا یلص مرک | لوسر ترضح E ےک ت ملاح
 نیمرکالا مرک او نیجازا جرا معا ییانسحا لوا مغ هن افولا ابا هلبا مست
 هرکص ند رشا ولد یدلق لع هلا ےکحو ملع مس کس ضع

 ماف ءاهع باح نزا رلیدر وس راسو ملم ییسانعم ( الع اردل ۰ هالو ) ۱

 "هدید بولواناود هدهسم بناج دع ماکنه مانارنکا او ماش "ب نادنمشلادو

 هسلب وس هز یا د حول نوګ ا ایفصا *هدب درو هسداراناعذایب نایلوا یار صب

 ج هدلاع یراقدلوا نازه رعو نازک یل ود ردیلکد شام تبع ۷ 0

)۰٩( # 



 ری
 هبویند ر وص قع ردن eS قح رس ند هیهلا ءایایح هدف یساینصا

 هروص تولوا روتسم جد ندضاوخ نالوا هدننر وص 1 لاعاو ندماوع

 مفر عیال ییابق تحت ینابلوا) نالوا یدرتم هللا ثیدوبع ضحو تاککسو رع
 هن ردف ولع كن هلیلج "«ممزو هيلع هفناطوب اذهلف ردلخاد هتسدموح (یربغ

 رظات هبهرهاظ تروص تربصب باب را نالوافرمشتسم هنن هیهد تناکمو فرام
 دسر رولوا رهاظ ندتمج هنره هلرا تريح ور ناسونآ هراتسناسورعوب بويل وا
 تودنارظن هروهظ نداوترب هدنرالنح تآ رمو هرون نالوا هدنرالق تاکشم

 ما اس رس

 | مھر ناو مب نمآ نم یب وط) رار دیا تفرعم راوا ساتقان دنرلت ۵ شرات سکع
 3۶ تسل زور اسم ناوا لدزد ۶ تسشور اعم لا اناد سس 4 مظن ¥

 شرعلان ارخ > حاتعم)نایع درک ناب دیاب رس ۷# ناهحرد لکم تسانام*منا

 رد رف زونک نیماو شرع یار > حاتعم نیفراعلا وق لوا( شرفلا ونک نیعاو

 نیمز زونکو  یتفیفح یاشکنا ثعاب كنالعانوکلم لاعو یتداتالم ماع عت

 زدلئاضفلا وبا قینکت لکم ولماکوا ا وا)زد دخه اب تم ط و سن

 تداهش یني ردن دلاو قحا مایسح یقل كن رک میش لوا (ندلاوقلخام اسح)

 هللا فیس هدشالق هدنرب هلبا تیادهو دارا عین یمانا تلالضو تع و السا ند

 كن دلا ماسح (كزنلا ناب فورعلا نیس | نده نب نح )ر دعطااقت نا ناهرب و عطاق

 لر نا هکر د نیسح یدج او دم یدلاو مانو نسح یک ولخ یقلرش سا

 تقو د زاب ندلا ماسح لوا (نامنزاا ,eg تقوأا دنزب ونا ) ردقو رعم هلک ءد

 هغلام قیدص ( ونع هللا یضز قلدصن قیدصن قیدص ) ردنامز دینجو

 هدنرافن رش لوق كهللا ءا-نما نالوا هبا“ راونا زومر حابصمو هیهلارارمسا
 هدکعا قیدصت هلیا یزللاعفا ییرالاوفا ( ارام داّوفلا بذک ام ) بحومرب
 زونکل وا كلذك ردققح قلوا قدض ضع غابام اغلا بویلوا ههبش فاش

 قح ءاسنما ید یرلمارک دادجاو انآ كنیدلا ماسح یلح ما كشرفو شرع
 ندلاماسح تالدلیع ءان ردرهاط ندنرا هیه + تامارآ یرلفدلوا قفحم قددصو

 قلدص هکرد لع جد عمو دوخاو رد قددصن قیدصن قرص ىلج

 هاوا هثع هللایضر قیدصلارکیوا یرلذ ر دا رع كراک دناوادخ انالوم ندا
 لج نولوا لساستم هقشدصرکب وبا یرلف رش بسن كن هرم سدق انالوماریز
 < تن ۴# ندنهح یندداوایسبلف دلوو بود نم كلزودنک ید نئدلاماسح

 ( كنيلو (



 لوا ( رداونلاو بیارفلاییع لا او دیناب رماهلا بولواندنعسف (رعناسل ىلع |
 یاناکحرداونو ناراشا سارغهک رد هز ونعمراربسا همه هعومجرب یوشءموظنم ح

 تالاقم ذصطاو ررغ هک ی وننمنیلجا (تالالدلارردو تالاقلاررغو) ردلمنح |
 ( دایعلا دقت دح و داهنلاذش رظور) ر دلغسم یی هیسدق ثالالد حال رردو هیحور ]

i a a amant 

 التعا هنناجوا هللا فرس ندهللا عمو هللا ی ارس نعي ردلوق لوقم تدهتجا |

 دهاز د نددهزهکلب یرب ندایندب> یرادرهاطبولق یونعم ؛یونشلواو
 راب وئعمو یروص,دابع نیلبا هبحو رو هیندب تادایعو هیسدق ةع رط كرابوامو
 مالکلا رخ قفورپ نمی (یناعلانرنکینابلا ةرصق ) ردلنقشییرز هیناسنا ٌهَسدح

 ٭ تیب ل۴ تدب رهو رد ےلکلا عماوج ہرشک یسیناعمو هريصق یسینابم لدولقام _
 ماقرازنفد هجعفو ۶ تسهلعتو قلخ داشرارهب 4 تسیلفا تس تت نم تهب
 | یدو یدنسو یدیسءامدتسال ) ردتو ربچ هار ملنوداشراو توکلمو كالم

 هیابرسو منوضو "ربخز عی (یدغو یموب ةرخذ یدسجنم حورلا ناکمو
 ىلج مدعم لاکو مدنسو دیس نالوا هدانسس هل زعم جور هدهدسجو م وتف ۱ 1

 (نیفیلاویدهلا ماما اون رال اةودقجشلا وهو) مدلب وس هلیم اعدتسا كن دلا ماسح ۱

 یده ماماو نیفراع یادتقم نی نک میش لوا مدنس نالوا یونشم یعدتسمو
 انطاب و ارهاظ هددزاغتسا نیحو (یهتلاو بولقلانیها یرولا ثیخ ) ردنیش و |!

 ساو نعل ردیناصو ظفاح تلوح لوقع دوعع رردنافدو یا نزاخ كب ولق

 (هت رب یف هبوفصو هتقیلخ نیب هللا ةعلدو )ردیج دبا حالفاو حالصا هلباتیاج

 ) ردند هیهلاءااصو |

> ۳ ۶ 1 

 اسف هاو دوجو ءاتفا بودبا یونعمو یروص داهنجا نکد هب ههنلک هلوصح
 نالوا عقاو هللا نادجوو قوذو ناشاو فشک هدک دا لاج ضرع هنلاباش و

 نانا یون موظنم ندضنارف برق بتر هدنلاح هللانع سو عطادعب قرف
 قطن هللانآ ) هکلب ردشمالواییخدم كنه شی سرج ناداراهدمطت نیحیولوا

 رهاوح دوعن نارخو سزداب رف هقرف "یداوب ناکتک رو دعلخ ناک دنامرد

 قد رط هرلدن سهندنآ ملست سدر رو داشراتسد كسدیامهرلوایب رعاشمو

 ردیراتخو هدیزک هدنجما قوالخو یتنامآ كّفح قلا نیب نرد جش لواو
 یبیط دل رللک وک ولدردو یبع> تهللا نیمه و یدهماما لواو (دیل هات اصوور)

 "هلج-نالروم دیص ول لس و هيلع هدا لص مدآ دلو .تاداس تبس اعرق ترضح

 یلاعت و راس وح نیههار كرس 3 ۱ ا( هیفص دناع اراب
Eاک رض واو  



 تر
Eندنسب و شو ندندعب و لبق فی رش ؛یوئنمو و ( هفلخ نمالو هیدب  

 قمح !ءاج لق ) یاوشرب هلغلوا یناب ز ءاقلا بویلوا ندسفن ءاقلتییعب نلک لطاب
 هدصربهلاو) زالو ا عج دادضا هددح او رح ( افوهژناک لطابلا نا لطابل قهزو
 نضف لاک یلاعتو هناضس هلباو ( نیجارا جراوهو اظفاح رخ هللاف هسقرب و
 لج قح ارز ردباتیاجو ظفح هدنسهراج هموحو تنایص یاندنناسحاو ۱

 تیام هناوارف من یدتالذب هندابع هک ردنیج ار لا جرارب و نیظفا ارخالعو

 هدنفاطلاو قاطعا قانصا هکردلازبال هاشدایر و هرلواتناف هنناباب یب ناسحاو

 نلاكل ملات قلا كل ( رعش ) یهاوا روصت ضوعو ضرغ هرذ رادقم
 كل رهاطاب هی زمتلا كلل 9 ةردعلا كل علا كلل ءاي شالا كل كللا كل 3۶ اطعالا کال

 شرعلاكل دحج ا كلر علا كل * ةوقلا كل لولا كلر داقاب ردقتلا كل *رهاظان عظعتلا
 عماد مان الاكل # :رعلاكل رهعلاكل دولا كل قدصلا كل # یسرکلا كل
 دیحوتلاكا ده همش | كل رام | كل لضفماد لاضفالاكل * نسحماد قيفوتلاكل
 قشامیا # ةا كل ملا كل دماحأب ديمحلا كل # دج اماي ديم ال دح او
 | هللا تاونالا خم ب باک باقلا یرارسالا عم ن باک وب راک دنوادح انالوم قداص

 هنعدلوا جد ییاعلا صن قدالوا منم هزب رحم تالس هرکص ندکد تا بدا

 نوا یونثم تاکو ( لاعت هللا دعل رخا تاعلاهلو ) کر زوب نودا نراشا

 ید ساقلا هجن ادعام ند هروک ذم ناقلا نوعا نیدلا ماسح ىلج ذوخاب و

 هدنربدعت اهد هللاهبقل رذشمروس بقلم ىلعو لخ قح لا تاقلالوا هکر دراو

 راک دنوادخ الوم س ردفو ذحراصتخالالح الی نالوا عج ار هفوصوم بولوا

 باةلاو ردضمب ندهیهلا ناقلا ید ناعلا نالوا رک ذلا قیاس هکر اررونب

 روک نم یاقلاوشو ( لیلفلااذه ىلع ایصتقاو ) كلدع ا رک یتس هلجج کا هاب ر

 رشک لیلق هک ول لاح (رٹکلا یلع لدب لیلقلاو ) لدتا راصتقاهن رزوا هلیلق
 تلالدهز دغنالوا ام عە هدحاو "در رسو ) ردغلا لغ لدنةعرملاو ( رد تلالد

 رولوا یسهن وردک نمر مدنک هطیقر و ( ركل ایی لا ل لدن دف او ) زدنا

 رففو ( ىلا نيسان دع ناد هللا هج زىلا حاتحا فيعضلادہعلا لوس و)

 رمش هفیعض دبع نالوا اج“ تجر حاتحو یناف ندموهوم دوجو هلا شاذ
 نسح یاعنو ها“ هلا ( هنم هه ا لیفت ) هکر دا اتتوو ر دای خللا نیس | ن د څن

 بودا بلق هیج وت هلبا مات هجول )ا هفح نانج هک هروس لوبهپيوننم لع هلا لوق

 | بس دلقداهنجاهدب وشه مو ظنع لب وطد (ىوننملاموظنلالب وطن ندهتجا )

 . ( تدهتچا )
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 راج بولوا بوتکم رذقم قلعت كن هراج اب نالوا هدنس هلک یدیابو ردراب عج |
 || رابخاو زدیربطادعب ربخ كنفرحنآ نالوا هدنس هلج هافشهزا هلفوذح رورحلا عم

 || زدلک د اخ ند هتکنقلروب داربفطع الب هرنخا "لج ون تونل وادار اهلا فطعمر اس
 ۱ هصالخ رد هب ولع کالم ن داخ استتسا ندظو حول یهللا باک هررب مارک "هرفسو

 راونازومژ فاشک فی نش یون ٥ هکر ار دنا ماهفا ییاثعموب راک دنوادخانالوم مالک

 رولواهرر مارک "هرفس ید یتاک دنس ون كلا علا ت: نم ندنهح ید دلوا هبل ارق

 بؤ دبا لوزن هم رس ةقيطلالاجج ان دج ور یا ناق ءافخ | هکر د هجو د قغ هو دو او ||
 * اعم زارسا نالوا شستن لیصهلاهحو ع لف ظوفحح ول هدم دص سرک |

 ذغاک هلباداشر ناهد تاود دادمو داعهلمع یالعاق هفطان سفن قد رش "یوئنه 1,

 دن ندرک بولیق هتشر ردهزادرب هم مزنایزتالسو هتشون هطاعلاو فورح بلاوق
 رول 3ر أو زارا نالواند ناسا عون "هررب "و روس ییهموظمر ردکدتا تاکرت

 عا ترسییعو تلص> الم یتانح هون دحر وت كراطشو را ارحاو اح قدح

 تالک شوق بولیق مظتنم هر طس كالس د هباتکلا عي رسن نیم ا ىلج

 هسعال نانوغنع و) هوا كعد رایدتا ماتطاذیکسم ةماخ هدزقر لاحرد ین هیسدق
 تاذل بودا تسباتم هیاوهو ا هت هوو س نولو نور اا
 رظنلاصقو م6لا ید هک اتر ار دا درو عم یتانوات باب رانالوا سن دم هللا هناسفن

 تافصااو تاذلا بس و ب هبا یس هلطاب یارآو ةومشلارساو هولا لیازو
 كن رارسا راکبا تاردخم یرلک اک رج ۂضبقو كابان تسد كرانلوا دسفمو دساف

 لاردالامب رسو مهف تو كاپ ندهب شب تاقصالا بويع اسم هتراوناتعصکلیذ
 نالوا غبطلا فیطلو رظتلا قبقد ةء#لا ىلعو لستسمو ملسو رك اشو راصو
 یونتعو و ( نیلاعلا بر نم لی ) را هیلبا ثبشدرالاعفلا عرکو لاصا دوج

 ناش فشک ردقلا هلل ندلالخاوذ راكد رورب نالوا نیلاعلا بر فب رش

 ردق 3 ع ردت نازا دد بودا لور هبلق  نامسآ هدحاو هعفد هدلاجج هحو

 هنرابعو قطن لوسر نالوا ثوعبم هناسل نیمز هللا لقع لیرپج ةطاسو فجا |
 بحاص هد ژوذره مایقلا م و یا هک افخ ردشع [ لات ماهلالاو صیفلاقد رطب ۰

 هن رد هدنس ها لیریج یلک لفعو ینابژ باک یبلق کكناسنالماک نالوا ثامز
 تمایقات *# تسعاقلو یزود نه سپ (تبب ) ررویهدب وشم راکدنوادخ انالوم
 *تسوا لی دنقوژ 6 یو ناو# تسوا لیربجدرخ و اتسرونوجوا##تسعاد شدامز آ
 لطابلاهبت بال ) باوص)اب عا هلو ىح یو#*باوخ هنو تسل مر هنو تم هننا |[
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 دم یببح ّلاسعتقح مکن ( اٹک یدهب و ارشک هب لضب ) یلاعت ہللا لاک
 ییصسبال هللانا ) یاوشرن بودبا لازنا یف هع رک ت بآ ناسنلوا رکذ هرافطصلا

 هی هضوءب قوفامو هضوعب هدیطع نآرف (ابفوفاخ ةضوعبام الم برضبنا

  لالضا یرادصمب هلا بس لمم لوا العو لج قحو نرتخ ایصتسا ن دلقم برس

 . نآرف (نیفسافلاالا هبلضدامو ) یاوعفرب و ردنا هدارا تیاده یر دو

  ندتعاطو نرالا زانا هدارا لالضا لجو نع ق> هلا لم نالب روب نایهدع رک

 وقتا رف ماکحا نیعفانمو زاقك سب رروب هدارا یتلالضا كنهقسف ندا ورخ

 هکلب بویلوا نآرق ناش تلالج حداق یراقدلوا هززواراکناودر بوی عابتا
 تارح* دلج یددلوا قراف قلن ارا ةفانم ندا راکنا هلا راۆد اض ندا رارقا

 رارسانالوا نآ رف نوط ناعم ید كس رشیونشم نانڪ ەھ ردند هبنآرق 5 رهان

 یاریصهت و دنک ین امرحو باص> الر ادعت سمان نالوا بج ندنناکن نیاقخ

 دند هک € تیب ۴# ردرلشعد مک هتن ردندنراونا ةعشرنوق لاکكناتنامج یاتفآو

 ندرک هنخر دنرک دص هک امح + هاک هح ار یاتفآ هعْمج + مشچ ا

 صقن هنن رک ع راش ناش هلضارتعاو لخد قرطتو للخ هثنتم ع رش ساسا

 ۴ | ندراندیا راکناو صارتعا هنن رش *یونثم هلا مے مدع یکی تیدلوا عقاو للزو

 رودصلا ینال ءافش هناو)زک ناصقن هانالوم ناشرک او هراب ز باک لوارکآ یخد

 کنی دق) رک ا دصمرپقیفو قد یونثموبقیقهت دنع( نازحالاءالجو
 مالا كنژو افش ضع هزودص ماتسا (زودصلا ی ال ءافژو کب زنم ةظعوم

 نوطب “یاعمو زارسا فرش یونشمو ( نآرقلا ناشکو ) ردالجنیعهن ازحاو
 هدنسانافخو راتسا كزاشلا مظع نآرق هک افح زدفاشک هلحاضبا لاک یهنآرق |

 كالهوتوکلم لاوع هک هبناعراونا زونکو هينا ر رارسازومرنالب زوم تعلدو

 اا نازک ؛یلاحو توهال تانا تادار ناالوابصن هدسفناو قاغاو نوسانو

 . نایعو فشک یرانا ردندنضماوغ یتوربج یامابخ كتاذلا یدحا تافصو
 ردلکد زوصتم قوا جد باکرب ابا ندفب رش *یونث هدکشانایب و حاضباو

 سوفللا کنم و بواعل ارمطم فی رش یونشهو (قالخالا بیطتو یازرالاذعسو)
 یک هیئدب تاوفاو هیروص یازرا ندتهج ینیدلّوا بورکلاو مومثلا ج رفعو
 هيرشب رادک او یازرا مسوم كنهبناحوز قاوشاو قاوذاو هند فراغمو مولع

  یدیاب) ردیطمقالخا هفلعتم هناذ لیکنو تافص بیذهن ندهبناسفت سانداو |

 | هنسانعم نارراگوکن هررپو ردرفاسعچ نالوا باکتلا نعم هرفس ظفل (ةررپمارک هرفس ۱
 ڪڪ : an ۱ ۳ مس |
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 (الیقعنسحاو اماقمرمخ تامارکلاو تاماعلا ںاعكادنعو )روئلوا قلا ندتدحو

 ندنتمج لیقعو ولرمخ امام هدنتف تامارکو تاماقم باحا لیسلسنیع لواو

 هک ت حارتسارب اما راربدهتحارتسا نالوا هدراه:فصن کر دند هلولبف لیڈر دنسحا
 هل اهدهاشم,دنزاک یئدحوو هدندحو رکی ها قارشا دنع نععو باوخ :روص

 باپ را تاماقم باص او ردنحارتسا ندت اک ماحدزا بولوا عفت رم تیر
 هدنافصربس ت امارک لها ارب ز ردناداع قراوخ باا تامارک تایراو نیکمت

 ىیراناغتلا هتامارک هلغلوا تاذلا ن یتا نیکمت بان را تولوا هدنانیعت تانولثو

 “ءرمز نالوا هتسارا هلا لاعفا نساح ( نوب رش و نولکأب ةیف رارالا ) ر دقو

 رارولوباغووشدو رار او رار ندب ون تابا نالوا ناور نانجو ناٿج غان راربا
 هراطش و رارخا حب ا هکلب و افترا هرایخا جرادم بودنا بنا رع عطف عل

 بو هبنالط دویف تیقردشرو ( نوب رطد و نوحرش هتمرارحالاو ) راردناالتعا

 "صز نالوا داشلد هلا تاذلا ی دحا هجو ن اس تایاجتو دازا ند هارو |

 كلاس رط هلن !نایذح تک و كانح رف تودنا ناح شون ندایتسلس نیعلوا رارحا

 اوباذاوناتاذاواو اناورکساذاواو زکساوب رگ اذا ها والاارش هل نادرواک) زرولوا |

 لینک هو])(هللا نیب و مهد قرفال اولصو اذاو اولصواوصاخاذاواوصلخ | وب اذاذاو

 كف یشیوئو ( ن رفاکلاو نوعرف لا ىلع ةرسحو نب راصلل بارش برصم
 هدنرز وا موق طارص لیسانس نی ندا نادر > ندنعیسو یاضفو عبنم یاج

 هتمن ١ رط لح اور لفاوقنىلىا تعاطاو عابنا هتفو یاسومو نرباصم هود ص مدق

 مر هنرلناعو اقش مدو خب هار Ri ندا سو مک قوت وا .حو ز بارش

 راهسسشا دام تعا شوت نادلبت نآ هکر اب ره نایطقو نابنوعرف نعل رداثغو

 ندلاع ول ناسیطرق هلغلوا ل الز فا 3 هنا شوت نایلنارساو لاو ج حح رس مد

 كلذ عم بو دیاان كما نددح او ح دقاعم هل !نایطرس,نخالاب بولوا نارا رب

 ثالذک یدرولوا لاکنو مد یکید عا تاایطبقو لالز بآ یکیدشا شون لا اّیطبش

 ( اننوخ یطبق مشچرد برا # ارفناج تیدجنا تسلیت با (یونثم)
 باصعا قاذملین بآدننامیونعم رردنانلوآج رد هدب ودت«نابنا اوا هنحشعفو
 انالومود ردباتوخهدتسفوراکناناب را قاذم ین عاعسا ناهدویاتنآرش هدفشع

 هک راررویپداهشنسالاقد رب بو دبا دارا دع رک ت قا هنابنایب رغولو راک دنواذخ ۱

 ۱ یهانتعات قاوذا نانهاسنم "هدر و ییهلا ا قسسع قا ارقر قیحر ییدتا شون ۱

 ۱ مر یاس تسدهننانج موعاح كلرلبل هنر ندا كولس هلق دص مدق هود قئرط



 تمایفو وردا جا تمایق زوروا دوعوم 17 هبهرول نیه تلاح بولوا هدناعسپ
 | هفاوا دعف د قد رج تاء اما ر دیو یک ردن *قاوا ی روهط كن هر ول نه

 مدرهب یاوکا كنهرودو و تاعا كلام یناکما تعن یاضتععرب هکر دلوا

 هدوشفمو دمو دعم هلا ديل الج هیلط تایلصت نکبا هدوجوم هلن لاج ۶ه رون تایلصت

 | هناراماو طارشا مباتنو ناواس قفو قر یرومظ كتمايف ع وتو و رزولوا
 ینتدلوآ نیم ثب رلیغیمط تود لهرود نایعا عیج قاا تمایق سا روا جات

 سغنو اضعاو ح راوج تاکاردا یداہمو اوقو ساوح مات حد یضنا تمایق
 هناذ نالع تیعجج تروص هیفافا تئج و ردیتبم هئ سدارا توم كناوهو

 صخخشلار و دحج وئلابینایعا كنهرودرپ ره بولوا ترابعند هاما و هیئافصو
 هصانعساو نایعاو دحاو ع وللاب سد هبقانآ تنح یکی نبدلوا ددعتمو رباغتم

 دمالاف نحو دامآفعبس ین مدآقلخ یلاعت هللانا ) درواک ردد دعتم هلا رابتعا

 نلوارداق هسوک یرمغ ندقح هتساصحاكنا هکر دل وطرهد لوش دعاو (ربخالا
 ردعلوا تئحو لاعحا بلاغ یهفناتنح نالوارمسم لوخد هلبایداراتوم سه

 هاطفلا فشک ول )هلببسحاماتمولع تام ونتو تالاح تانک افالتخا دوخاب و

 یااصقا ناف التخا هک ردزب اید ول وهوا تح نالوا ترا تا رلزا(انی تددزاام

 هاواددعتمو راخت قرصا و دهم ع ونلاب یسهلج هلتسحراوک | نآاضفراوراودا
 || مر ی ردن یلکهه یخ دیسفنا تمايق هجةبط انآ ت مایقو لا اذتیقح عا ها
 هکر د راث | کندعب را ءاعسا نایلج ید یسقنا تذج قیتحهل ادنعو رواوا یعفد

 ماقم فاخنلو ) یلاعت هلدا لاقاک رولوا یونعه یرب و یروص یرب بولوا سقم
 نددبئافصو هاذ کر دالعا یسکبا ځد ند هناکراح تایل واما ( ناتنچ هیر
 تداعس ول تجر بعارو تتح بلاط یا o ردە راتاو هلاعفا هکر دار دا یسککیاو

 ةروصو انطابو ارهالن لوصح هع رذو لوصو هطب رشكن دیاتأودو یدم رس
 ةبئاسسفن ثاوشو تلرع ندهطاح هر ابد لهاو تولخ ندنرهک و قلخ ندو

 یدعا ندکمروتک هلوصح تو فص لاک هلا یلک ضارعا ند هام تاذلو
 ليقف تم لد هلع هرزوا ح رشم هد و دادا رح اھت را هر هروب نع تاحرد

 ر وئو لاع ةقدح زوئ یا ( الیسلس لیتسلا اذه انا دنع نمسا نیعاهنم )

 نبع رب ند هر ونعم رانا ییددلوا لءاش نافراع نانج نانج وبشا مدآ ًدقردح ١

 انالوه ترضح نعل رووا هیعست یو سم هک ردزاو نایح 1
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 لالا اوا “اراخ ز 3 رګ لوا ت تا خوم زومظو یاوفا هاو 1

 | (ذسرغالوةیقرشال ) ه ریل ء یرد بکوک هجاجزو دسچتاکشم مب یونئهرون

Eتواوا لعتشم ند هر ومط صم 4 هزوت ز هک را * "هرم  نالیروس فل رعت هم س  

 نان |نانج وهو ) ردشلوازاب هعشعش ( رون یل رو ران هسسع لولو )ر
 لزم یوقعء راکدنو ادخ انالوم رارسالا فشاک ندد ( ناصغالاو نوبعلاوذ
 ههلراعءتسه نالوا لود یمزاولو فاصوا كهنم راعتسو لب زی دس وس

 نانج نالواناصغالاو نویعلاوذ یوننم باکو ب هکر ارزو هليا ليو قالطا
 اومنرا ) لسو هيلع هنلا ییصلاقاک رد یتاضور كنيقشاع بولقو یتانج كنيفزاع
 هنع یورو ( علا سلاح لاق هللالوسراب ةا ضان رامو اولاق ةا ضار ىف

 اه ران رم اولکو اھلط یف اودعقاف ةن اراعا نمره ےہ ميقلاذا) و

 <: هل اذا مالسلا هيلع لاق هرلا لوسراب 1 اده ن ؟<۶ فکر و اولاق

 یو تیدح بحوهر س ( هنا را مس "| نم هرس مهم یک و ملا بحاص

 تراسع نداق ریش تو رعمو 2 نادنوادخو تح صابر 1 سلاح

 راک دن وادخ ال وهو تقرعم تارا نانح نامح جد فا رش یونس دسا دل وا :

 هک هیلوا نخ هتک روا واتشمو قفح ینیدلواتبعناتس و نوژو» تخرد

 تشه هتم توآ وا مسعنم ںی ینا تئح نادح ولا و داو ثلا ناجا 3 41

 هبقاخآتنح سپ ردشلوا را تعا لحامو یضناتشهب هنعیقر و لحاو قانا
 تاثاک *هناکراح ناکرا دوعوم مو لوا هکرولوا هدامظع ٌةماطواربک :هایق هلجآ

 لد هناد عد را راودا كن راعسا كن صو ردو یو ملع ندەباد ءایسا نالوا

 هکنوج بولوا ترابع ندنس هی زدرف ےکح تحارص ءاهتنا كن هدحاو “رود
 روشلوا را تعالوا خشاکا هلوایطقنم یسهبن رو اضتقا كعسارپ ندهروک ذم ءامما ۱

 هو ن راوداو تایلاح ماسحاو ناواس مارجا نالواهبسنم ههرول نم "هرودو

 تنهروک ذم "هرود ءانب هنخیدلوا بنر هلوا عن نانلوارک ذقتفو قئر كنک الفا
 ززیهح نمک هینخ رود ند دی سم رود نواوا یو قم اما نا
 ( موبلا تاللا نل ) هدقدلوا هينا یسهلمج كزاهنم لس نایعاو راردیا لافتا

 ندهتطاب و هرهاظ لاوحا غیج بولر و ییاوج ( رامقلادحاولا هلن ) هناطخ
 یا جم رد هک ه.نعط 2 هیعح "درود هروک دم هرود ناسیعا ماع نالوا هرفتگو هيفتنم

 N دن رالاک یر ره بودا رو مط هدارخا "هرود لاعت الادعب زدنراببع ندا

ارن تابکنو صقننامرح تاکرد رانیلوا لاکلصاوو رارولوا لتا هناجر |
 هدلذن

(۸) 
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 | هک یکیلوا هبنتع یبهلا راسا نابلاط یا هکر رب د بروس تراشا هغد دلوا هد رق ۱

 نالوا دوحوم هوقلاب هدنهذ دوخاب و هموق رغ تاسا ویشا نالوا هد هع قاروا

 رعشنانلوا هیس یوم هدارعش 2 الط صا عل ردن وشم تاک هه واعم روا

 باک نوطب یناعمونیبم یب هینبوکن»ایش |قیاقحو هلباقتمءاعسا قاق د بولو | ندنلسق
 قع نیقیلاو لوصولار ارس تفشک ین نیدلالوصا لوصا لوصاوهو ۶ ردانبم
 هلب رادوخراشخا ییاهنباب را هدنفنک تك دیس و لوضو رارسا یونثم تاک لوا
 ردبل وصا كل وصا تل وصا كند نانلوا ع رعد هلا تارا قئاس تاذلاب

 لوصا نالوا یتتبم نیب نید هنب رزوا هج فو "یشلاهیلع یتتنام لصالا ین
 | ههساوعتیاوحا هقيف او یلاعفا هس رطلاویلاوقا ةعب رشلا هکر دلوصالوصا
 | ندنتهج لادجو ثحو لایخو نخ هینس تاملک نالوا هدب وثم ناتکو ب
 ۱ جارخا هنارابع لخاوس هحاس ندنحاوما ةردمع ةعیمح راونا یاب رد بو وا

 [ هکردهیسدق تایفشکر هاوز رهاوج ررغو همیغ تادراو رهاو ررد شوا

 | بودناراهظا ندهیح ور راونا لصا یایزد لوا یتنبمنید نیلس رو ایدنا عیج
 | تارعو تعب رش نوصغ ع وم هلج ابو هیداقتعا مولعو هقف ع ورفو لوصا .

 | ندنناکفم یدجا ح ور سو هرم ندهید تفیقح هرم روف لوا تفیرظ
 ناهر و رهزالا هللاع یشوریک الا هللا هقف وهو ۶# ردْملوا طابنتساو سابتقا
 ع رشو یربک | هقف كن اعتو هن اس هللا فی رش "ییوسمو هک رهظالا هلا
 زوماو قاتعوارشو عب وقالطو حاکن درج ینعی ردب رهظا ناهرب و یرهزا
 قفورپ رسداهتعباو سایقو رکفت هکلب بویلوا رفصا هةف نالوا لّشم ییهماع
 قیاتح*ییاعم نالک هروهظ ندینامحر ًاقلاو ینایرماهلا ( الع اندل نم هاتلعو)
 عضو هلبا دودو جوو دوهشو فشک كماظع ؛ایناو ردیمظعا كلرارسا

 درجو ردع وق قی رطو معتسم طارص نالوا دبعلا ىلا برلا نم یرلکدستا
 لیلدشلوا جالو عمال ند یهلا یتاذ بح هکلب بویلوا ندهبرج ةیلقع لبالد

 + حابصالا نمزونا اقارشا ن رشت حابصم اف ونک هرو لثم ۴# ردخاو
 نیلجا هلوا حابصم هدنارردیلاثه كت اکنشمرپ یرون لثع كفن رش "یونشو

 حابصا راونا هکلب ردرونا ندنرو رلخابضص هدقارشا هلقارشا لاک رک خابصم
 ¥ تنسن لقنار تفرعم تاتف |( ع ) ارز ردهضیفتسم ندنرون لراکشموب

 اموع بوبلوا لوفاو بورغ هات لد باتف ١ كهللا ةفرعمرون هرزوا ینومضم
 یابردلوا تانوکم عیجوردشلوا ناباع هل رونلنا ناه تادوحوم تارذ |

memبیر  RRR ms wg,یو ور وجود جور بس هوم  

 (اراونا)
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 مه مسن داب لفغ بحس ندبا مارت دلد ناعآ هلبا رکفت یتموهفم# ناجراخو

 مبط ت تاسلظ دلکع | قارشا ندقیفوت قفا لا باتفا هدک دنا قد رفثو قتف

 یافو دشاب نينا نوجا ج ورع هیالعا توکل تاجواو حورخ ندلفسا
 نابط :وطو سدق زوافمناریاط ود۴#ناتسلک رداع و سلاح نرد نع## ناتسود

 سد هتسا نام رد هصالخ نددت شب قیصم سدح توایق رلّشلات ےل | سلاح

 ناع) مد دلم "هلماالاوردررعم قلوا هدشاب مرجال نالوا هد وج هلمحو ول

 نکیا شلوا نابان بلط قي رط هلیسایضو ناعل كتهراوناوترپ هدنایحا ضعب
 ۳ نسرولوا ناهز <= نادنز تم هسرولوا ناه هدف اینک باخ ر ز کک

 لاقاک زاعلوب نامرد هد ۵ ر هلا | تلط هلب ول و زند تلط هر هلو هم وب قحلو | هوا

 یالومو یدیس یهلآ [اوءاق مملع میلطا اذاو هیفاوشم دوتا نکا اعل

 هار هقر د كنادهو قیف وٿ ندکتاثعو n الوق ناف مرح و

 ڻيمر ۹ داسع نالوا یرهظم } ا“ ر هو ET | یدهہ تودنا تمعیعح

 هلاهار و هل هل لعح | نو بودا و و قاما هنس حز

 e تاح نما نیلسرلادیسذم رم نیما هلا ندرلاد هرن نالوا قو دصم (ر وئ نم

 | یهاوخ هجره #تسن ناوخزا یزرا كب تشم دوخ سن ناوقع اطخ دیآ

 لاصو سنا سدنا یا# ییوت نامردنم یاهت>ارجرب##یب وت ناطلس ینکنآ
 رمققرت یکر فح ی رلقدروب راک دنوادخ انالوم هرکصت دم هدف رش وتا

 یتیاکش یت نالوا هراپ دص هلا هآ شنآ یس هنیسو هراوآ هلبار در دو هراتعب
 بولد كروب شو یانو بوکو د هنس یکی دو هلکیدینیتباکح ندقارفو رهو
 تفرب هن *#تفرکش لاح یزوک تسنآدرع هک ما ار درلذید نوعگنا هلکیا

 سوخ بارم نیز##دوش لصاو قم وک تسنآ درم ٭ تفرک شراز لانو
 یدهرا کرک یاش قیفو اما دنوادتخ ( ةعطق ) دو لصاےحارو

 ین ی + مان نانتسه لصفماب لج زانا ردناک ینالبقم قش##ماجا دیابت

 د یونشلا باک اذه ۴# مابن تخاسرب نازا اراشا رک + نکی ظنامرب هعرح
 یا دنسم هدلم و هرس سدق راک دنوادخ انالوم هک هیلوا نخ هفت رش

 لاجبنای و حاضبا هلبا ريع لکآ تودنا دصق هتکنهدش رعت هلا تراشا ےسا
 سس سس سم

 جو تن
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 لوا # سوهو تسناسف تسون ربخو نآرق هجا سب و نزربکب  نآرق نکرد
 یا لاقو# سب نارق وتربهر ند هرردنا نعد #نیسو دم "اب هحز ن ا*رقرخاو

 | ندوعسم نا!نولسم متتاوالا نتوعالو هناقت قح هللا اوقنا اونها نذلااهماب !

 0 ذی ورفکیالورکنب و یصعی الو ع اطر ناوه) .دق دلو !لاوساقت ق> هنع هللا یضر
 وت د هلاهمو نافتلا هدتعاطی وه قح ید افرع ضعد نازو .(یضشالو

 ۳ ردکر کل قم نمّومیا سد راشعدر دکعا هزت ین یو

 تولیق هتسارا هلا افصروز یر عاتمو هتسویپ هبیوقت نماد یکندارا
 | هللا ناح معس نا اواو افصا هللا نانح ترک نا درص وتو

 | هک نسهیلوا لفاغ ید ندانعمو اما نس هلیق ادتقا هیایلواوایدنارثانودنا عاما

 جارخا هنارابع لحا سندنراذادهاشم یارد جاوا مطل كفيفح بان زا

 انالومر ارسالا فشاک صوصخاب تاراشاو قیاقدوناکنوقیامحیرلق دروس

 هم

  1 eرد ناد روطب ربسافت م لول دن رش یوم |

 ا تلالد هتنلط ل لَم 5 ن ا ا دوج وم ا

 کی درلز ودا ر لدي هغو ییح دش می ھا ناملاطیراد وصعم ندتاکح

 مس كعا ثبت هدنماد كن رب ندته رط هار نادشم هک ردلکد هلیوا هفوب

 نوا رد تنکو هر ذح رول هداف کم درز هلع یقوص»د بتک درج

 ۲ ىح دادعتسا لها ندا عاعساو تعارق هللا داعتعاوص ولخ هبت م تباه هلوا

 ۰ بلاطو زا وظ هر وز مادره بودا قرد ند دیلعت ارا قی لهاو ندلطا

 ۰ هدنن وحتمفاع )ع) مرجال بلاطد منالوا قداضهدبلطو رولوایصا د وصوم

 هسز و د رد هب بلط یدص سد رولوا لصاو هو ا هح هد و دوس هر ۲

 مش ليضع ةسلبا هلع شطعو ع وج ةن ذکر الثم کر ذلوا باط قدص

 1 مارا نالوا یادندو مّتج دردو نان و ایا و نوعا شو شنا ناکشقو

 نایشاید قفوم دنع نالوا ق> تیاده لنا یکی یدلوا ناغرد لاط ناح

 نکیاناجر برق ناتساکز ادرپ هم ړل ح ور ناتس دراز ھ ندا نارمطندناکمال سدق

 هت رشد ع رازرع بودنا طوبههتوسان ۵ نبمز نوع هل وا نادزب تقرعم نیح هزاد

 1 همانا راطحا نغددلوا رادنابات دل اک ساحو راتفرک هتعسط ماد هدق دصد مدد

 | لسکو لافغا لبخو دن هلبا لماو صرح نشر نتمه حانج * راکم سفندایضو
 هدد نکوذتا دشو هتسب هلا توهش لاففا نربصب باوبا عد راصمو دی هلا

8 



o ۶ € 
 لوش هسک د الواراکرد هدبص رد زورفزورو رکا نکیا هدد اراد راتخا مامز 1

 (رابهقلا دحاولا هلل مویلا كاملا نإ ندا دا نرع ءيدانم بودل مکر
 ایعع هدکد لک هروهط یمادن ۱ e تط قام ىلع اتر سابو دنا ن ا

 لوک اعر هم ھر ےک ا یک یک و مکا کس 8
 هيف عيال مول یا نا لبق نم عاشفزر ام اوفنا اوما نذلا اهمان] توحآ ۱

 ناجح دک .نازا سس هک تس ول یا كىت وط قلوق هندیعو(فع اهشالو هلح الو ۱

 یا «ا#راکزدنامورفنیب تربع مشح نیکن ازا شس# قطن زادنام هدروآرذع

 | كبش مو!كبابش نمو كم مويلكتعص نمو ءلرقف مول لانغ نمدوزت)داکاممسم |
 رانلا لها ح ایصنکا نااف # نيف وسلانم نوکتنا كلاناو كرخال كاد نمو
 روا یلاخ ندیهرتو بیغرت ناو تعاسر دوخ یس دادم ( فد وسا نم

 سللبا سپ رد هلطاب تالایخو هلجاع ظوظحلباطی یابند جور من یدعا

 توختو رورس یورادو تلفغو رورغ سوسفا هب ییاما كنو یلامآرج
 یلاعتلاق اکرد,دمامهاوییسو مات دج هدکعا بارشا هسفن موقلح بودیااقلا

 راک دعو نوک دب زیا سد «ارورعالاناطیشلا مهدعبأعو منع و مهدع ( ۱

 ند الو بورما یرادمرجخلوا ندراکم سالبا تسد راهنزو راهنز ۱

 كبر قزرو هيف مهتفلایندلانویخا هرهز مهنءاجاوزا هباتعتمام ىلا كينيع
 دیلع لوسرو بودنا تعاضطا هنادخ نامرف نالوا هدنسهع رک ( قیاورمخ |

 كفن دعولمسراموا برغ كناک ابندلان نک)نالوا یرلف ریش رها كمالببلا
 نسس ردنادیماهت لفاغ سن یا لوا لماع هللا یه (روبتلا ناص ان |

 هلوا باذع یعارحو بانس> یلالحو بارخ یرخناو بارت لوا هک ندایندوش
 | ناعذا ر دشا نایب هجن ییایند لام هدنفب رش مالک دوخ یلاعتو هنا نح
 ضرالا تابن هنطلتخاف اعسلا نم املا ءاک ايندلاةويللا لّمماعنا ) ىلاعت لاق لزق

 اهلها نظو تف زاو اهفرخز ضرالا تذخا اذا تح ماعف الاو سانلا لک اتام
 نالا نفت ناکا دیصح اھانلععقا راهنوا الیل انا اهانا اہہاع نورداق ھما
 ندایند هی "هب واه م>ور € یدعا (نوزکفت موهل ت -راالا لصق کال لک 3

 اوعهتعاو!یلاعت ناق وا کسر اهل ریغ ندیهآآ لبح هتوکلم همنا تاقدارس ۱

 سيم ص الخ ندّسحنا وه نالط هل ر ندتعیاتم هلوسر ننسو(امیج هللا ل لج ۱

 كنج #4 یعابر ال (ذتسح ةوسا هللا لوسر مک ناک د هد لاق اک زلوا
 مهم تو



(OF ۶ 
 اوتمآیذلا اهدا ا رکا هار كلاس و هلا درد بل اط یا 1۳ هدم هظعوم

 هدتس هع رک ت یآ (ن و مکلعا هلیبسین او دهاجو ةلبسولا هيلا اوغتباو هنلاوقتا

 || كر هتدحو ملاعو لاغتشا هصالخندبن اف ناهج و لاثتماهب یهلارمانالوا
 | هک هما ذاتفا هلیس و لکم دش رمو لماک یلورب هسا لدوصقم كا لا جا

 | تروصو رهاب هللا ییرهظم هدم هقلطم تالو تئارو لئاضفلا عمچ لوا ]
 ڻوعبم هتسوفبق ماعم ندیداوا هرم بولوارهاظ هللا هبناسنا هک

 هفلوا هبت ابر تایلجت یالجم ندتس هب رت راوناهعشاوترپ كن آ هکأت هلواشلروب
  نالیرویاطعا اکس لبقم نمومو لباق مغسمیا ۰آ هلک هل وصح قیار بلقر قبال

 بویلواهدنسایفرواک ها در تصرف و لی ننی ور دق لا هين اسد تعلخ ف رشت
 ناهج رد تسه یسک ٭ تسافص تقو هک ن کم تصرف توف ( تد )
 طارصو لیق مارح هکع جو ےٹج یتحارو باوخ بو دنا ناعذا یتموهذم **تاغآ

 فصتم یکناذ هللا هلاقالخاب ( اوت ) بولوا مقمو تباث هدنرز وا مقتس

 هلیس هب ر ( هیر نمر و ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش نا اي“ لیق

 بوریک هق شع هنوب و لیق تعجر هب ىلصا نطو بودیا ناعا رون لح یکبلق
 دباو لزا هک ههراتس دب و تلود ی لوا غدردو هاونا لقاب ناب هدهبذج شن
 بولاق هدنعبط نخل نکیا یتفالخ یا هتسیاشو یرضح قبال كتهاشداب

 تلاجخو نیغ بج هک اقح هلوا دود رم بون ای هلبادولا تساجت تاوهش نیراخ
 كلنوك جاقرب ع نیما هرف یا عدرد و ها وبا دوسخ رد مظع نیغردیلکد

 ءاضقو قفاص هی.راما سفن نم یب یدمرس تخم نلک هلوصح هللا تیدوبع
 تراج اشاح یموساواتراج مجه كا لیدبت هرورغ قیضم زا د یر ون عیسو
 هلالضاا اوزتشا نذلاكئلوا) یلاعت لاق اک ر دنرخاو اباد نامسخ هکلب لکد

 زیزع رع ننه € من ۶# ( نیدتهما وناک امو مھت راج تحب ر اخ یدھلا
 ٭ راک درع یا ارت بيانیم نیغ # ارچ مدره ضوع یہ سا یهدیم اچن
 ؛یعاد مدیمد هک ردول ب زعاو بجعاو ٭ رتن راز راخ یریکو رازلکیهدات
 نسر دبا م اصدبویغوط لوف نسردا توعد ہل ناوخ نس مزک و یلطا

 اا ب ومو كزوکه سیا نسردبا هضرع نساببز نسحاکس لزا لاج سغاب سفنو
 | رارف بونود كزو هک دید مالوا لیاهد لحاد يج تاذلو نسروایق ییاعد ۱

 هتم نره لیجیطاطخا اما كيلطدرواک ر)نسراب هد را هبناف تاذلو نسردا |

 هارک سفنیا ه1( هبت اف یرغ كدرطيف نم رهف كيلطا كف سحا امو |

 (مامز) -

 ك



 سست ا |

۳ 
 بو روت ؟روهط ںارش قد ر اار وتسم هلا تداعس رون 22 نا دلوو وا 1

 ا ورا وص سر تنا اک سدو وک کا اح ص مدقعرخ

 ةحارحورللیه#تایحو ة>ر تولا :روص## ظذ ۴ هرسانيلع ضافاو هحور
 مهتوم# قاسفلا كلمم سکعلا ىلعو # قانعلال صوم تولا رهاظ # و

 هراوج ی اف ۴ یعب م ف مد ۴ برط هناو ]لط ت ےن برط هناوهی

 نح ی یه < قب هز ای م6>و ر ۳ نا بالا مه 3 یل

 مسن حور لک# تن تنا رویطلا عج دن ا کتا

 ما| حة ص الخ ران ىل وا ءانثلاو دج ار وهو 3۴ ییعالا ةماعم ق یدلاو# ۰ عض ف

 ند هد < هعیمح یاب رد حاوما یط الت یر ره : كمارک ء : ایلوا تو 9

 ینایلجت جاوم ی یایرد ِ ل لر ا لاو ۱

 ۱ نا اط لو 7 2 داعس سد 2 e روس هد

 نا e دخ هر هد ن اا 0 د بح ء 0 رس هدم 3

 ةط لک سآر ات دلا | بح بودا ععد ن ذس هرناوپس عورفو ET ل وصا

 تفاع < مد و هديا لاتما هن صا اوئوت نآ ل ٧ف اوتومو ۶# هلس ردانعم هن

 نک ناهجنیالرتوتور ۶# تنا د نبات وهز ا سک ے۶ تسب تخر اع زدنا
 نایموا۴#دنام ر دقس دشرادابندرک ره# رظا دوخ ناشد اوچ یاب ات + رمسد یا

 تسلک لهاوا هکر ھ تف E تنغاد نها اوارک ر هر دناهدرد ی ناقْساع

 3نور رهوک قدصزال «زآر ات % نود ء زا ذکور# تف رک شک و

 اب> مهواذبح ها 3۴ نکش درو “نيو نک شولام هدا زا ماج وتور

 كي هلتسط ارو. یوقت ضارقم یه رش نالط ظوظح رک هباغص نالخ لوا
 ناور هللا هینیش مولع هنر و هجا قس هبت ابر ةفيطل زابهش توک كم

 GE اره 3 هدب , رب ناکمالزا مسدق زابهاش ن م )بور دا

 هب af تاذل تونیعا نافتلا هئالایخحو ماهوا نایضتقمو هر دلا نراکش تولد

 تاروذاق یف هناشاک نالوا تيه ولا س ادق راونا طبهم و هروا اپ و تشپ
 لد تارک هلیقتمه همه طن ! هل ادم رم : نوراج نیازی و تعط

 بلق نيشت تل دیاو لزا ن اطاس بولوا یل هللا یدجامس شب ات سکع
 هلوا دنم هرم دل ارش تعش ندا الو تآر نع الاغا یهیف هلفلوا نیک اب

۳ 



 E تام ید ی E 0 3 هعساو , هج ر هلع

 دو ی نما ناز تفک مذ 1 هک را دەرون بولیق 3
 شعسجهدرم # تسهدنز نیس مدلاو ی تفک ## دنسو ماما یی وتدلاو دعب

yrسو مو  TE Aa Aaدب  

 | شیب تسربیغت محه ۶# ام هثیلخیدب شنامز رد *# تسهدنز نوحیکدوب

 لو | ۴# م ولعم ام عام ت رک نا هش ز # موم ام امو ماما نوچ یدب وت # ارد

 $ ھن اا ل ا م د رک ا رن رولا حشو ییاوئس اغا هقیلخ رخاو

 1 دی دج | رهیسهدش#؟لوبق درک فطلز ار منه« هبال نابز زا مدره ابر یب

 ا لاس« ددعا # اک و وهس و ود رکم زان ءا ¥ هاشهیاس رب ز عدول هلج#*لوم ام

 لفط وج دلو اه "دن ام 3 وه ترضخ نشو نور تک 8 وا از وقف

 ادو ا اک دا دش رازنو تشک راز # متب
 # نفخ نادك اخ رب زو ناب # یتفر زك | كاب تاج یا متفک ۴# مری فج

 لصاط(رمن ) نیس تس رطاب هلجو نمرب # ۵ نیس تسارضاح ؤت اب ناح

 نیقشاعلا راونا حابصء یونعم رس لوا فا را كن ىلج نیدلا ماسح
 لاقتنا هب هرس سدق داو ناطاس ندلاو قلا ءاهم نيفراعلا رارسا حاتفم

 تاجر هبدح نا رتنا هشت ٩ هنج هلل سو تح راولا تاتق | علطم هلکعا

 1 قل زنش "یونتمورل؛دلوا نعیفح هار نب: TS ۲ با یا

 راود:ک تودنا ولو قیقحش لاسو هام هجن هلا حرض ناب و حص ناسل

 فلا فب رس یوو , داع ج وا لمس یرارساو ی راعم عاونا جد

 0 ید هغ رپ ر هش رب و ؛ رب بور : رلردع اےس همان اهدنا ی د هش رب همان تایر هنن رب و همان ادا هنب رب بوروپ
 هدلو ندلاءام ناطاس نالوا یربدیدروت رع نید)ا لالح ان الوم هکر دلوقتم

 تولد ( اعلخ و الخ یب سالا 9 )تنور یدرل, دیا رظذ هکر اب ره

 تامارک ید كا رلترضح دلو ناطلبس هل ابو یدرررویب شزاون
 رل ثلوا ی راهینس قالخ اهتفی شمان | هفاک ت ویل وا تاه هنن وله يهم رٹک۔

 ناسعطكذینس تاق رم یرلفی رش نس ید كتعی رط روشک هاش لوا سن یدیا
 الع نم لک ) هدلو تعاطا تسد لحا درصاو هدک تبا افترا هنس ها يلا

 سفن لک  بونوص نسهمان ( مارک الاو لالجلاوذ كبر هسجو قییو ناف
 (نوعحار هیلااناوهلل انا )ید دلوباثج ٭ هلکعا تلاسر غیلم وید ( تولاةفْاذ
 هدر ساع مول كندر لا تجر درایتیسو هرشع ینا هنس ودیا لاتتما »ما ناد

 (یدلوا) ۱ ۵

 ثحاز هد سنا نیجا رو ییدق سیدارف یرلفب رش حوز هد هنشزور ءاز



 ۱ لو یا تولک ھت دلا ماسح ىلج راد در وک لاح و راراکتمدخ هکنوخ ىدا

 هتست روناوا قالطا یش بو دنا رامرات رکن اعاخ هلج رک کیدا تعع هن مع

 رلنادات یایدتنانیدلاماسخیپلح رلردتارایسب مینشت وند رکی دلیق فلت هکبالاو

 هک هب اکعو نوک دحومو ناجو سنا قلاع لوا نایاپ یرکشو ناوارف دخ
 ةبسخ نوهت ارکش یت ادواج تملوب سپ رشاوا ناهج رف رثا عباتم |
 ید رودتک بوند زکلوا دازآرک هلجت یجد لس هتفشع ا ال و یلاعت هل |[

 لوا یمراو ۶# تیب # هللا شزوس و قشعو یدلوا دار ندناکمو نوک
 ىد اق اهج ود س مدوب لاندتس هلج # ىدآاق عاعاخ مدرب و هتسود |

 یدروګ هلا تالاحو دج و و عامو تاضایرو نادهاح یت اقوا عیج بوبد
 یارجأر اک دنوادخ انالوم هرکصندک دا تاجر هراق لع یب وکر زنیدلاح الصو
 قالسا یتیدلاماسخ ىلج نوجما تقیقح هار نابلاط داشراو تق رط ماکحا

 تردق لذب هنیکلاس هب روت نکد هترللاقتنا نیح كراکدنوادخ انالوم بودنا |
 هکنوج  ےظذ ل ردرلتنا تیاکح هلمظن ییاتعموب دلوناطاس مکت یدلیآ |

 . نازا دعب # نییآ قح ماسح یا تفکر خش ٭ نیدلا حالص ناهجزا تقر |
 | یاجم ار نیا مش *# ییود تسنوتوا و وا وت هج رک # ېږ وت هفیلخو بان
 | 3۴ دیهن سست هک اراعا تقک #3 دنانفاراثن اهروت شریسرب # دناشش نا

 نورد رد وا رهه # درا اجت لدز سرا یه + دیه رب هن ارحأع وا شن

 سد # عرب دهن یو زا یاب ## للع رد تسامش ریکتسذ # درک ناس

 هکنوح و( رن ) ارتسود رد تشک مش نازا دعو ۶ ادخ یو نا ىلا ماسخ

 رلددشا التعا هیاش لاڪ ندين اف ناهج وب ایفصا ن رک هاش ایلوا منح روت

 نالا ینا هب ندلا ماع ی رو الو ری
 هرزوا تش رط بادا هلغآوا یرادوهشم هللا حک فشک كن راترضح دلو
 "هداشس بودبا تین قفالخ ماو تنکیسهو عضاوت هثیدلا مات باثج
 ۱ راددلوا م دق تباث هدستمدخ ماعم دلو ناطاسو رادستا سالحا هداشرا

 لماک لب یکیا نوا هلا ترذعم عاوتا هددلو روضح ید یل نیدلآماسح
 كعفارو كيفوتم ینا)هلکمشربا رخ ماكنه بولوا ترخو قشع ةن ا قاس

 هزارق ید نارب هلغلوا یراناج عم ع وم یني رشت كنباطخ ( كرهطعو ىلا
 یکبار کب كننابفش اسو نیناغو هثلت هتسناک صقر بویلوا نامرذ |
 | هللاذجر یدلیا نالوج هسدق "ریطخ یرلحوتف رپ حور هداعبرالا موب ینوک |

 تار



CF 
 نديتاذ لت هدق داوا دوعوم ماکنهتب رق و کنش تورد امام

 رب یرل رسد ج ور هلهاوآناسر هنا ع انا یسا دن (ذیص مد یضار كر رایحرا)

 بستر قد ص دعدم ین )تود انار ۴۳ رک الفالا كلو ندک اتاعممو نالوح بعک

 ار يش كالم هعساو هجر هل ةا جر یډلوا نامارخ = هد اتشآ ( ردتفمكرلع

 معرد کس 3 یار ¢ شعدذلب و نو2 اهرم ییع نیدلاردب

  4نم یک دشد لاح وت عامرد هک تیخاب ۷۶ دن لانو  Afهک ول ی یورو

 یاب رد هک ور نا ساک +€ داد %3 دیک لات مکشرد ین و رز ره +4 نمر 1

 ناه زور نب ر دا ۴# نسون کله غب میم يدر ت رک زی ۳ لارج شوا

 ےس کک ره

 لامه د نیم ر رک اھح رس ماتسک وت ناخرتسر دول نیا ٭ ےک « , ێدىدنوت ی

 بابحاندیدنج نیدلاد وم جش نیفراعلاهدیز نوڪر 8 ردن وع لوپ ۱
 نیدااردص خش ترننه نیوراما بط بیک قداف حش یا رک لددتا لاوس ۱

 یدتا هل. ا مس نیدلادب وم یدرلددروبب هن هدنفح فور ن دلال الج یونوق ۱

 لصوم ندلاقرشو قارع نیدلارتو یا نیدلاشکدو ریفحو نوکر ۱

 هدصاخ تبحک هلیایووفردص ترضح بولواممجنیع یتاغرف نیدلادعسو
 ےش هدقدلوا قوس رتول نیربس كورن دلال الج رل لک ط.س نکا

 اذخ لاب نادن افص نالخ یا هکراددروب نیدلاردص باتج ند

 یدرهدیا هفداصم هناماروب دب زیاپو دسنج رک ا هک الوا انتشور هزکش رش |
 هک ر دوب لاحتفیقح یدژالوارادتنع هغاوا یرادهیسش غك نادره دروب |

 لرایفصا بول رون لوا زو ر دیور نیدلالالح ید ر قف زالاسناوخ |

 كنايلوا نارفرسلوا یخدزب هک اقح ءرکصندقیق وید رل دروب روبی یفط

 ةهولاللانیفناکول ) رلیدلوا زادرپ هم مز قد وب بوید :روذدنرادنمراین "هلج |
 لت مهسفناهبیطومهرارساهفاسدق ددزتالو یک ال نایه  :روص ۱
 تعبرط نیرلاع تعیعح ددین اهر ایفصا درفتع ابلوا دمت هکر وتلوا ۱

 و نجا بولاق مب ندنردپ هدیابشناؤآ نیدلاماسخ یبلج نیفراعلا:د ز |

 2 9 یاردپسپ ید نانو لم یب هدلاصخ نساحتو یانفسوب ۱
 فر فرش كالو تی نهار ی 5 9 4

۱ 



 سس سس

۲ 3 0 » o ۳ 2 2 a 3 

 ,  ۳خب ۱ 3 0-۱ یو لر ۱ 3

EN 5 

 1 یدعا # روک هاکناو ادخ
 بودنا قالتخا ید الع اذهاف ردلناق رهز و لهاله مس هقاسف ناب وا هسقن

 مدآیتب ع ول هسلوا هل وا رد هسنج ندسلح تیر دیا رظذ هن رهاظ ههح در

 ندضرعو ندرهوحو ندسلحو ندعو هسخ ول رد هنسنح و دنک ېو دتا تص

 یا )سن رار د رواوا اص هج ی دآ هان یلزایلوا یرظدو ا تویلوا

 هوح نامرفو نداراواضر یسانعم کا هرلد.د ردن باوج هرس دع رک( هد و و ۱

 دن تروص یی هلرنغ ندقولخم ,دلق هسخو ردتموادم هتدابعو تعاطا
 كالاط لایخو لطان هیشت ناثلوا نط قلاخ قشعو ردتلالض كعد زولوا

 نا هبطرق یطاقو مرخ ناو یروسح ناو هیت نبا المراد ردیر وصت
 | مولملا ءای-او توادع هفوصت مالک نوعر لها ضعب یاثما كلوب و نودج

 ثداحا یالارب یە رش بنک دننام اکوو هیرش "هلاسرو ی والا توقو

 نم کاناو هلن داعا رار دنا ناسا اطا راک رفا بودیا درود راغ ا داربا هلطاب
 یدعا زدلکد هار الد ہدرتسفا هلوعموا دوخ نزوش هدراملا ةعبطلا هده لم

 بح دوهشو فشک تاعکانالوا یرهاظم هد دم هماع ا تالو هارو

 یر وص بلق هللا هیهلا تبحم هک راررب و باوج هلهجوو هرلندبا ددرت هدادخ
 نذاوسام یر وص م 3 هلبا زانو هحوتو یحر کد رک ردراو هیفخ تسئر هلان

 ههل! تک روت ا ۱ سکعم ها مد ېک تا ره تاتف ۱ ارون سال وا هلاعص

 شعملا نم ره طا بودا وتر ىلعلا ثبح نم کلاس باق یال ارو ید

 یکیدعس روللوا ناب و ح رش هک دلک یلح یلیصقت كلوب یلاعت هللاشنا رونوا
 هرس سدق انالوم یدالوا افتکا هلا ردقوب هلکع"ود تبسانم عون هدلاح |
 قشسع یدوبر کد نادقشعح ومزاهن ودر کج وع( یون ھم )ردرلشم رویبّوخ ەئ 1 1

 بوبح هکر دوب دارع ندداربا هلسحوب ین ہرول م لباسم # ناهج يد
 تاد یک لورا ساده ندلالالح اال وم نیلصا وا ولا عج مس نیفراعلا بو

 هب غرو هل وبقم یتانکسو تاکرحو لاعفاو لاوخا عیج یک یرلت افص هذوتس ۱

 هنس هی تالوو هینس نمارک ردندرالکرب هناسهح یرادوبه دوخو بولوا ۱
3 ۲ 

 نسخ نوت)وا زاّرمحا ندنوادعو راکنا و نيا كيایدعاردقوب ت تبا ا 2

 (تولا ةقئاذ سفن لك إ بحومرپ , مالک ةصالخ ردکیذ زسالوا هر رواداق فتا |
 وا ۵ ۹ بور 2 بردنی الوب باتفآ و لا ت تفو

 یاوهو لعغاشم ها عاعس هقاشع نانا هعشع س



 ر ینو وو کچ ا ی ب ےک وے ر 5 چ 1 و مه در و م روک دی جیم ا ۳ تی

 نارودو صقر هدنرافدلوا راتخالا بولسمو كعا عام« ناخ هرلنا هلغماذوا |
 لئاسروبتک ًافرع لحاو ات رابک نالوا هد یفاش بهذم نوللوا زب وج ك٤ا
 بودبا اوسام شهنوح هدنراد حول هدعاعس ءانثا یهلا قاسع ار ز ردراشمزا
 سایف هیاوه باترا لاوحا یلاح نر النا هلغلوا یوم تح یابرد ,قرغتسم

 عاعس هنلها لصالا رولوا لالح هرلنا نالوا مارح هروک هراررمغ نو یعلوا

 یدر ورپس نیدلا با هثو # هدب ولقلا توق یکم بلاطوبا هنفیدلوا زباج |
 نرپاسلا لزانمو قرعنو نيفراعلا سا ادعام ندنو و هدفراعلا فراوع

 ناب و لیصفتهترم قحالوا لصاح ردصیافش هدنیعفحم لیاسر یانمالو و |
 دجماهامالسالا ةج مانالا مش یرب ند هلج ردرلشمروب نایعو حاضیاو |

 لرابت قح هکر ررویهدنداعس ایی ِنیدلامولع ءایحا هحور هللاسدق یلازغ

 یا مس لوا هسا روئسم هجا هرنها نورد شابک ردراو یرسر كن لاعلو

 ریلم تاعرتو هنوزوم تاک ضع قفاوم دنلاح لا ردموتکم هدیناسلا بلق

 شن | هکرولک هلوص> مجم قوشرب لاحرد هسلبا عاّمسا هفیط) تاوصاو

 كناو رالسنب هناففاو هآ هلکمک هنبنج یهلآرس ءرارش نالوا خم هدلد "هنز
 هيناسنا هينا ر هفیطل ارز ر دنا نارودو صقر بولآندلا یراتخا یساضتقا
 هدنداهشو سح ماعو سد ردلاجو نس>ح صح هسا یواع e ردب ولع

 هرونعمتانوزومویلاجو نس > هرم كن ولع لاعید لاجو نسحره نالوا رهاظ
 اع ید یھلا ناقش اع حاو راو ردبراونا سکع كللع لوا هلم تاوصاو |[
 هبهردکمو هقيض ماسجا نکیا سون أم هلبا نایناحور ةحأم تاوصا هدتسلا |
 شوک كن ىهلا قاشع اذهلف ردراناوا روعهم ندرایناحور هلغاوا راتفرک |

 یاور حورو هشوح یرارقیب لد لاح رد هسابا عامسا شوخزاو ارب یشوه |[
 كم نوصا دخد رد بلاط یاامارالشب هنسنح ید یدبل اک بواک هشورخ

 ۱ ۱ فاصلدر هدامآ هفلوا قح یالعو هداس نداوسام شوم یر أت جد

 نالوا هدولآ هد لکو باو هدرسفا هللا سفن یاوهره هس>وب رواوا هب هدازاو

 | بلق هیمراب تشوک هرهب یب ندتبو قشعو زب یراتو رژ أت هر دکم ڈغضم
 هیناب ر ةفیطل نکلو رددوجوم یرب ونص م لوا هدناویحره ارب ز زاوا رابتعا

 ید نا # یونثم۴# ردراشعد نوعگنا راک دنوادخ انالوم رددوعفم ندنا |

 ریو ا تالط ر درک یتالایخا# ایس با لک نانو زاب ۴# اجو تسلام قشاعوک

 هاکرظن لد #« روت یاب رد نارمغ دشابن لد # وکو تفک ار ناشدتس

 (ادخ)
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 دلوتم ن " دیآ ییلحل هیامولو اوا تو دا ا حج وز یسس £ ر ا EY اا

 ملست هنسادس رتیو ود E یدلو ناطلسر واد االودو ر.دشلوا

 كنبدلاحالصو ردراسثمروب ملت رانا هدلو با-ج ققب زظ بادآ ودا
 هدساوةجر هيلع ههاة جر ردنوف دم هدندح كن دلا ماسح یرلدب رش دص

 یدمر ق عح هرزو| د د:اوا ناس امدقم هدن راد ولس ءادتنا رک دنوادخ انالوعو

 ترسو هینس تع رط لزهرس سدق دلوءام یردح امدلاو هلیسس هی ۷1

 لع هلا هده احتو تصارو هزویو لفاءنو هظعوعو سدر دن هرزما یر هیلع

 رلء دتا تاق دام هلی ای زر رم هر د کتو یدیعول یراتغر هرافصو عام تو دنا

 قل رطبوبعا تاوه هتضا رو هدهاختو تبغر هر هظع ومو سا ردت دحب نه

 صقر هدا ز ند هژجح یوصو باس هدوصمو رلد دتا تع رع هسدحو قسع

 صقر هوا و هزگ ر 7 بودا تک هما اطم لر هلو ی عاج"و

 راعشاو تانسا ات اهو شدلوا هرز واافصو دحوو عاهتو

 بواوا زادنا هلولو هلبا نوک ًانوک تام ییابحارتکا هلفلوا زادرپ هع رمز هليا
 هلب دلو ناطلس کت یداوا زاس كنهآ یابق هن كلالفا هنراشزوشو شروش
 دبی نا هم ناسفر عاعسرد- مش زور دم از 9 ر دما نو

 ی سۀنکب#دادیمناعاخز شدوب هجره داد منا ر ا ےس دش نادرک
 هح ر هس رهشر دزاداتدو ا هلدلغ دوس ۵ و

 ٭ماماو جش هنامز ر دنا تس وکم السا قدمو بعد نینح نیک رم دردو هناغز لد

 هدشناو مش هلج ناظفاح وا اد وهرکو ناهنب ہا ٤و اادیش و> دنکیهاهروش

 نیا ریع## لرعو تس س کس نانسادرو## دنا هدش ناو د نأب رد یوسب# دیا ۱

 ۱ رفت ناغفنارد ناربح هدناه ۷ رم و نڪو للحو فا #لعو تورا ناشنس

 هليا مودقو یان بواوا لدکنت ندوب هی انالوم راریکف حل صابطا هل رن ۶
 هعیندو نعط ندنرلک دم هدا قیفوت هلوصوا یی رک دا نارودو صقر

 ییانخو صقر یسی رب ندد تع هئا نالوا هد نح بهذم ارز رثیدالثب
 ییانعوزاس صعد نالوا | التسم هفت یاوه ار زراشعد رد مارح بویعا بو

 یراویههتسم و هم وم دم تلاح هلغل وا توهشو اوه رع هدکد تا ذاذتلا هلعاعسا

 هتک لع لاعع امارولوا ما ارح یعاعسانغ هناوه لها مرج ال تولوا هدتشم

 ا هم وب زونشدقشا ا هتسرند هې د فا ی و ھوا
 ا سما ا اسا ات ا کیل ی ےس ا دع کاک ر سا رم ی ور نج سا ةه م 2 مخ کم م معهم تھ نوسم ارم ںی: يا e e r Meer جین 6 4 تفت

 e ےس ےہ س

 1 دا تولوا 2  كيف خیار ل سس 0 2
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 : لا لا EE ی # نارکید ثىدحرد ديا هتعك ٭ نا هک دشاب

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
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 ۱ هرکس ندستعجر هی هینوق هرم سدق ان الوء مالک لسصاح نیمآ مه رب انیلع
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۱ 

۱ 
۱ 
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 یکاجو دونرپ ی ندنرلا تن لوا بولوارادبب ندناوخ یندربض>

 ید یرلت مضج دلو ناطاس ابلات یدالوالهن هلغلوا ندمردات بولوپ روریسع

 ۱ یودد .یدتگسح هوجو تسح نداهش ز ادعت یسس راک دنوادخ ال وم

 | هلخاروب یازرا تانع ردفوب ندانالوم تدناحورو ردتراشا هیاتعموب انعص
 ۱ ر هم "مدد رلتر اشاو جمات نالوا عقاو هدق سات "یونثم هللا لصق

 ضافاو رم هجا سدق ارتک ادج یاد هند رلددلوا ردنا تاب لاج

 زا .د نچ اكهاچ رپ نرلفب رشدسج كش ,دتسابژر یرلترضحدلو ناطلس
 | تیع نیدلا س یفدص بوا.راو هروب نم لح نکا ةلكعا ,دهانم

 ندلارد رسما نالوا ماعو ی د اخ هاگتران ان زالاح ب وسلوا هدهاح لوا هلا

 2 تأرح هجلخاتس کول و هعساو دحر هد لع هر اذدج ر یدتلوانفد هدنسهسر ده

 هدتدل وا یرل ةد رش م واعم لر اک دنوادخ انالوم یکو دا دم ندلاءالع ندیا

 ا ءالعو راز هنو هل.غاد ( تالها نم سا هنا بودا دیلعءامد
 یزو a دید ر ربت و رلد هدف راک دنوادح ات الوم یزاع هدک دتا تافو

 شا هان # دیسر شرعب وا ناعفاو كاب ٭ تس ۷# رلبدشا نوح یتشا
 راب و کر آر راک دنوادخ ترضح نوکربهکر وتلوالن # دینشدرخو كرزبار
 ۱ ق تیقیک بواوارت تم ندنرهب رض یادص نکردناروبع ندنسالاوح

 نیدلاح الص حش هدلاحو و یدرکه نار ودو صفر لاحرد هلغلوا دتشم
 ۳۹ هللا لاحلوا هنانالوم توحانسهفرغ یاد یوئوق توکرز

 یسهعشا كمشع شل | 1 هکیدتاوترپ عطاسرورپ هتلق ندر اک دنوادخ تایذح
 هصقر یکر اود خرح بولد اہل هو : کدو یدشود ندراتخا تبوشآندشاب

 هدانالوع تمدخ ینرع هیس نولوالاح هن.سو اخ هیات الوم لاب مدفو یدرک
 هلا تایذج رانو نشل تبع كن دلاح الص یخدانالوم ترضح یدروک
 ۱ توداتکیورد هلغلو دردم هر ودنک بوروک نيشناب ېب ؟یرد بکوک

 یدنا اضق را یدلاحالص یوا م تبحص ندیارذک هلبیزیربتسعت
 هدنحدم ندلاحالص ییلطمو بولوافلوءوسد وم یرادعم لسنواو

 یهز # ی وکرز ناکد نرددآ دیدب یک یکی ٭ تب ی ل رل دلر وس

 ی وححرز نی دا ح الص ر ۳ ¥ یی و>یهز ی و>یهز قم یهر تروص

TEES 



E 
 شد وخ رد ۴# دیدن ماشبار ز مت س٤ # قشع شاازاتخوس هلجار قلخ

 ¥ عرود كيودرهح ورو نت یی # م رودوزا نن: هجرک | تفک# دی دب هام وهدد

 ور د نم تسواهمهلب ۶ اب وج یا تساموا ع وانم#ا رم هاون و یي اروا هاوخ
 نج هک تسوا سنج ز ھه نھ سبنج ٭ مج رخو حد د

 | زاب وجه كبك نوچ تفر# دمآ زاب مور تعجر درک :#تسورهن تشب هناروا ||
 عاّیسا هلی وش ن دنضعب كديفراع ر ابک هیامورف رفح وب ¥ رداوللنم # دما |

 هلنذاندنوغ تناح یراک دنوادخ انالوم یرلترضح یزب رم سس هکمدبا شعا |

 کک هرکصندقدلوا لئات هرداهش دحرد سو لصاح دوصعم تولکهداش را |

 هقیقطا ینانالوما,دک دا هقناعموید ماج مه رم یاهبروکه دنس هعقاو یسانالوم |

 زرت تو دنا رفس ید انالوم ب ودنا تراشا ويد لک هز ربت هطخ كس رسا یت

 هرکصندق دلوا تب مه نوک چ واو قالم هلوغ ترضح .دقدراو هتسهطخ |ا

 تدوع هلبا تاحوتف و ت اض ويف عاونا بولبر ويب تزاجا ويد تیک همور |
 هدکش ید رفح رب هلفمال وا روطسم هدن ر كرلقانم هصقون نکل و راشه رویب

 ییاستسالاهرمس هللاسدق انالوم ترضح هداب ور هکر اقافتا مدیاشلاق
 هلفط) بورتسوک عیطع طاسنا هریقح وب هد ځل دلوا متفم هلل راس و تسد بو روک

 مدتا بودنا سوب كران رش تسد رارکت بولو تصخر هلکعا هلعاعم |
 بکر ندزب رع نالف ندنقاتم شب رله رش تاثح نیعشاعلا عج معیا ۱

 مدلاق هد ددرت هدن اب یبحص هلکم الروک هدنرپ ندرل بقانم نکل مدتشا هتسن

 هرزوا ینبدشاوارک ذ یدربقف دیعوب رل دروب ر دن نالوا زکعومس مدک دید
 مسا کكناطاس لواو ردشلوامقاو هلی وایلب یلب هدک دا رب رقت یکودنشا أ

 رونیا مدت| عفو رلیدروب قیدصتو 'قیعح ولد رد یلعهجاوخ یراق رش
 تاسا نالوا هدرک هفیط]راعشا رکردن تم> کو س تقیفح ناشفآ
 هیلروس تراشا هرانعمود هباتش رب هدنراش ریش "یونشم دوخا هد دقن رش

 ةحارص یتیراف رش مسا ںویلوا ینذا لرو دنک هکر ایدروسیپ بودا مست

 اون وربهرو ردشع“ود ویق هزس یزپرمآ سو یدناغ وي یرلاضر هرکذ |
 یدیا رل تروس دوو ا یھ توج تودنآ ح دم یرلنا ردشلوا

 لک د فقاو هنسک یربغ نددلو مغوا هل !یبلح نیدلاماسح هرلاحوب مزو

 یوئثم اما ردقود ے رصل هح رکحا۱ كدتاافخا دز نوڪ ۱ ید

 ۱ نآرشوخ (یونشم) هلی ران اسل كرابم نورویپ ردراو حا قوج اکا ہدف رش



(if ¥ 
 هلبا رل اسد ند هنا ۶ یسودنک انالومتاذلاب و یدلیالالضا ینا الومهلنوسفاو ||

 | كح هیعاروظخ هرطاخ ںواوایزلاساح مرعیخد كردار و رداموبروتک هداب

 نوا نکو دتا تاایص زکر دپ ضرع مدقا ندنوب و یدلوا رلقلباوسر بحع |
 | انالوم یدبآ شک هماش هلغلوا رادربح كدا شما ت هنس هلازآ كن ردنلق لوا |

 | كور ندللکو یدروتک ندماش بوردنوکی دلو ناطلس رارکت راک دنوادخ |

 | سیردن بودا راهظارلتلاحو دجو هلعاعهو صفر «اکو تبحاصم اتو
 ۱ ۰ ید ردسع اتش ی اع رم هتناشاس دش طو تخاف ندنافاف

 ۱ داماو ح٣ نیضع ران لدم ندلاءالع داسف لها ضعب تاک هجن لاما |

 تصد هناتق كلا یقولو ددرتی هلکع | داسفا دبنسه لاک یتتعبطو

 امرک هلبا راک دنوادخ اال وم یزب رب س 7 هکر بودیآ تردق لدو سفن

  هلبا قاذمیب قاقشرپ ءایقشا رفن یدیدجم نیدلاءهالعنکردبا یناتح تب مرک

 | هدهرشط بوردنوک هب وقف برو رلیدلوا نیکرد هدهرشط بودبا قاقتا |
 | ەق هلیا تبالو رون ید سع" یدلبا تراشا هسک* وید لک راسا یس

 | قفرت##لتقاا ینددق یلتفب لجلال حاصاالا  رعش# بوایب نفیدلوا توعد
 | نف ربصلا مدع ینا یوس ینذامو #٭ نارع#]اب داب نم لصو لئسو ةعاس ||
 عادولابولاق ندير لاف | نوي د# نارفغلاو وةعلاب ذخو نع ادب ضرعت الف# |ا

 | بر ندزوسوب جد هبانالوم ترضح یدید قدنلوا توعد هلتقزب انالوما
 یس ههرک(نیلاعلا بر هللا ران ممالاو اخ ا هلالا )هرکصندنامزرپ بولک نايه ۱

 رجح هدنرللا رل نک انلوا یک یییدقح هرشط یز ربت سه “سپ یدرویب تارق

 یدننامایمشان دنا اص *هقان رقع بوشار > یکر لړعفا ندهاکنیک هلبا راز روخ

 | ہک ر داون رل ,دنوص نداهش ماج بور وشوا رار > هدبرزرمطحیرزپ ریت سک"
 ۳ ال وم هلکعا همهس ولد هللا هرک رب ندلد نورد هدنداهش نیح یزب رس شکم

 ندنداهشمدهرطق ج اقرب بوهیج رم طوب در دلاح هن ماچ سع"یاهر اک دنوادخ

 | راک دنوادخانالومسپ رل داملا ربخ رلءدروص ردقنرهو رلیدلوپ ناشنو مانیربع
 | هی دیما قلوا هدنایح ندنتبحم طارفا بولوا رارقیب ندنفارف كنم زی ربت سعم
 هلفلوا رقم شوم هرخالاب بوراو هماش فقوتالب وید ردشقک ماش هک اج
 رلردروب تعجرهمور ويد (نوعیاض ادا ان بس داعی هیقالن قوس )ا
 تفرو كاهاد رک دم میظد زر درا | تیاکج یول هل داو ناطاس چە

 SS هس نار دنا دیسر نوح # ما و هنح ناور دش شش رد# ماش تاج ۱

 ی
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CEما یر ش فک یهار ج رخ هلبا 0  
 ا

 قاشنا صضر = ندانالوم بودا تلاسوآ ماد ۱ دو یدر گرو هور کا پول ود

 SERE 5 ۳ ارن ما قم | نیغزر ر نیکیتا ءایلوا شنا نب دلاس : ت

 ۴ دارس |

 دلوناطاس هگاسرت ر دلو نم لود دانک هش کط) a 8 0ا روصحاب

 ع نددت یو دتنا همش ه زغزو یدلوا ناماسع لاحرد تولوا فتاو ةنزدقواد

 ندمشمدبولد تیاحا وکو یزیرب ر نف را و میم )۰ دلو ۱ نفع هءایلوا

 ناورهدایب ۰ هد سکس باک ردذلو ناعاسو رلردتا تک نعهنرهش هوقو تصه

 وند زوت لو فا دعا دلو یا هک رابره یزب رب نرم بواو اوا ناود كيو |

 رد دون د ا اناس اش ورا ات ناهح هاشیا هک دشا حاحا

 ےظذ هلهحووب دلو ناس یب هلماعم نائلو ا رک ذو ئدلک هدایب هجا را لخاد |

 لو ترورضزاهن *نآت وب وا بار راددلو دش مع رو اهر تیاکحو |
 لب هک و تی رک نوک د یف #3 ام یر هار شب هن ام کا , ۷۶ ناجزو قدصز

 اضآدل زن دوذک ےک لفق مرنآ 7 کز قوغلمسدوب دمر دج کد |

 یرب ا وک ولو لصاو هن : زب رب قوشعم ییاولخاد هد هنوق هک ح یز ربت

 ددعتع یزلتت 7 کا تولوا قالغەتائ هک یدبا سراف یایرد یرب و گود حج |

 ری الخز رام نایقتلب نی رحلا حب رخ هلغلوا دهم یرلناج اما |

 ا الوم شد هلج دش سود ۶# ات الوم شا دندیسر نوح ¥ طو % یدلوا |

Oناد رح هح رک 3۴ ناح نددزوکب ن دوش نوح # ناهشودره  

 ۷۴ دنشاب یورو وا ۷ دنجاوماوعم ۵ میر زا# دنحاوفاقشع
 ناهح ردنا هع> ۷ نترب نکمرظذ نک ناجم سب## دنشاب دحا یور عع نوح

 هليا سبور و تذب ز هت مزب نیدلالالعب ان الوم هاو *# نز تدحو

 سش ل

 ر ناطاس كر اک دنوادخ انالوه هکر وئلوا ٭ تب راکخ 9 ناك اج

 جدیرادنزرقرپ م دج نیدلاءالع ش
 تووب هكر ورس دمع ن دلا ء الع هدشیلک د, هینوق یزیربت سو یدیاراو

 کو نک رفسنامزدعبیدیاشمامروکی داو نالا هدننس انالوم هل ۱ یزیربت | 1

 الام لبا وکو ند هینوق رهش هدنعح و هدکد لک تودآ تعحر هی هینوقو |

 E ی a د بیس س اویو یدروک شلوا لام |

 تسد ناز دود e کارو تسل مالغ e یا اک كلموج

5 

 تبسم سم سس



۳ 
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 هل اب و#ثبخد ری ذین تسر ون نامه وه ی را ديسر وخر ون # تسلط

 3 ۱ لین یکیارب هلبا یوزر نیدلالالج یزپ رت سم «رزوا ییبدلوا ر وظ م هدیقانم
 ۹ سدق راک دنوادخ ال وم هلو ا تو یشسع یراد نشو تفک و تو دنا تن

 راك هعسع ا رالىاقانو لد 3 نصب ند هذم الت و نادر كەرە

 تلرعواةتخاندرودنکو تولخ اعادنودنا طاالتخا مرک ها الم سو نوادعو

 | : یرلک دنا تد هتف لس هکلبتکر ح ها هزاد وسح بو ]اه ندلمح ھن رلکدتا

 ادتنا دو نظام دلو ترعش هما شوام نودا عادو هر الم هلغاوا ر رم

 تدم # دندوب ی مه ینامز كب ۴ مد د ل ردرلثمرویب تیاکح هلمطد هد همان
E PRتعانشرد #ءاوغاهبه رد داتقا عت. 3 زو دما رد قح ترغ  

 تش: ور هحزرام E ھا تفك همروحرمخ ینا كر . مه نآ چچ دھر دمار د

 یک كي وجامزادر #وا ارام شک نا تسا سک هح# واوح ره زودنکا عر

 رکم نا تسر حاس ناشن شامبز یسک دن این ی# ناهن قلخ هلج زارواد کت وحار

 هتخاس 6 هنشتوا نو2 هتشک هلج 6# نوتفمار میش شب وخربدرک #نوسفو رها
 #4 تش دکب د طو دحر ناش اک د ۴# تش دکب دحز ور ناشوا ءووح ۷۴ هرم 99دشندکر

 هکنوح رک رولو | لم قد عز ماشو قدس هدر دوشار یش هد ی وس تفرزب بن س”

 ربص یی ندق ایتشار اک دنادخ ان الوم یدلو |یدام تقر افممابابو دیک هماشیزپ ربت س۶

 یییزب ربت سک"بورب و هارحرخ ینوتسم هن رلرمضح دلو ناطاس هلغاوا رارقیب و
 یراهوز 1 هرزوا یوم هل مشوب و یدردنوک هماش نوعا توعد

 تنا##لاعت دارلاو دليا ةا **لاعتداوفلان رونا اما هعرعش یدلوا هدنساحر

 لع اتو تج رس6) نفه#لاعت دالا لع قیضنال# لر دیانتایحیز دن
 .دلو ناطاس سد #لاعند اوج ا :داعاذکه## و رعلب لذناو تیعل رتس## لاعتداعساب

 . هلبادحم كرف رک زدروپشم هدقدراو هن رش ماش لر دبا لزانم یطیرلترمضح

 هرکصندکد تا سوب قتیمز بواوق هربزوبو یدلوب نکراینوا حب رطش هلیا تح
 ابیامزت رعیا ام تسد ربص .E اطعوافو ندعم یاول كاب نام دڳ تدب و

 كد ۲ وه .E تا رتوداشرا او رو هلا تمالم لاک هنسفن

 ند هیعرش دودح داوس هداپفو راها هک اشا بولآ یراد معرجخ ه:رللآ

 هلج (یوننم) رد را دمو هدفن رش یونثم هحور هللا س دق انالومیکتن هک
 ٭ ویلف یا تنعش "یتسهیم ماج # دش ءاکا قج لا دباز یسک ٭دشہارکب بس نیز ماع

 3 | رونو تسکدب نت ماج # تسعح روئزالام الامر 4 وید لوټ دم" ر دنا وردناک

 اگر جم

 ا
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 هراونا نمو # احابصا لیللا راصف اعاصمقشعلا ء اضا ٭ رعش «یدروئاوا
 قشعلانالد#انیفک قشعلا انیدق اتیلخو ايندلاذح# قادحاراع الا ىلع تغشنا

 ساکوراردم هبفرجخو##انیق التحاوراو انیقاوسحاوراو##یقاوساونادلب و تانج
 نکیارردبا تبع هلباتااحو دجوو تبحو قوذوب هلو #قارفر قشعلا
 ساملابوبحوب ندراک دنوادخالم یز ر ناک نوکرب هک روئلوا < لع ¢

 نمرحودنک بوبد مسجو ناجناطاسیا مشجو رسب یمور یالم یدلیا
 ابز ربلد ربهزب ردُماج رهاوخ منب وب ہدکد روک ی اسم” رایدروتکه سمٹ روضح
 دوخوب هدنرکدروتک یدلو ناطاس بوراو لاح اف اتالوم رلب دی د ةسلوا

 یدنا قود بح یدیلوا بان هدا رادصمو لاح ردم دنجر ادنزرف 2 ۱

 یکیا هدنمادرپز هللا یکیا بواد تنم هناکا راک دنوادخ انالوم هدنرکدید

 تسکش رل تس دواپ هدب غل هدقوس نايم نکرروتک هلبا رجخ بولا تسد
 بویک قلاش تمالم هرکصن دن ود یدلوا لاع اب وا وسر یسفث ءاللا نیب تولوا

 هدنیح لواو یدرتوک هړاکشا بردلوط تس د یکیا ندنس هلګ رلددوپ رارکت
 یا ا ر هلبا تلاحو دحو برتسوک زوب مع هک وارب دموریالم

 هدروخ دکتر دنااهن اع ردک یناز + ما هدرکک ار هناع ناقشاع یا ناتشاع

 هدروایشاج مهاروار تم ن کنم ءار ساحو ر دل نم رجخز سم #ما
 نانالوم ندلا س جن یدروا زوا هد شش ها عامو صقرواد ما

 اذبحوابح مع هیالم بأعالو باثجبروطن دنر لاا هدکدروک هدلاحوب
 درج نرلتعب اتمو برشم :وقو تعواطم طرف كن را رش بانجزپ انالوماب
 بواد قل ۸ ماعلا یف كلم (ع)قدلوب ةداب زندنغب دناوا فصوامح قدلیف

 راهنزوراهنز اما رایدشد هر زوي بودا لنت هنررب هليا تنکسمو رقف عاوثا

 اب زنه هدقدلوا اونش یقاشم هلوةموب بولوا هدنمان شب راد شا ورد هک
 سفن تان زا ندا اجا هت اداس عاونا هلا دیلعت هنرهاط كروب ودد افص

 رالاهصحرب ندنقوذ ایلوا هک تامه تاپ راالبم هتعیبط یاضتتمو اوهو
 هعورشمان ع اضوا ندراتلواادخد مرک اشاح رهبوط هعرب نداینصا یوب و

 ردیلکد هتساشان عاضوا ییددلوا یکن رم كن زب رت سس هلک هدوجو

 هرزوا حورشم هجو كراکدنوادخ انالوم یرلتیضح یزیربت سم نکسرید
 عفر نتالاح ضعب نالوا تقیقح هار بححو بودا هب رج نتعو اطم لاک
 هلکع اره هليا تیالو رون نکودبا قوقوم هنااا هلوعموا هلازاو
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 هک ۴# تفر تسدزو قشاع واریدش##ارویوردب دب ییاج یی#ارویوب زایزادینک
 امش ونش تفک شد وخ ناخ یوسدرکش نوعد# تفرب تسب یدک و الاب

 هدن # ون قشاع قدصب سه كيل# ون قبال تسدن هجر کم اهلاخ *#* شی ورد نی زا
 هناخیور نی زاسپ ##دوب هجاوخنآ هج ناکیی# دوش هجرهو تسههحرهار
 # دن دش هناور سوخودرهن زادعب ۶# تسرد ون یور یمه تقافرب#«تسن "هناخ

 یزیربت نیدلا سعهرزوا ح ورشم هجو سپ #دندش هناخ یوسبنادنخوداش
 هناور هش راتداعس "دنا هلا ندلالالح اتالوم بواد تاجا هنوعد جد

 بورتوک هنراک كضوخر ین دلا س راک دنوادخ انالوم هکر دلوتثم راءدلوا

 »۶ لافقالا عاف ملا ح رفقا لاعتناعت رورسلاوشلاددماب لاعت + رعش

 بود لابقالایهنم رعفلا دوج ءاقس ##حابصالاقلافمهلا كجو ءاقل

 بروک هس:فن بتک حاقرب هدکدتا رظذ یخد یزیربت سم یدروک هردص

 لاقولیرانوب رارمسا راونا دیشروخ یا یخد انالوم یدیدردن رانوب انالوما
 قویزوک راک هليا لاقو لیق هرکصندع انالوماب یزب ربت سم هدقدر ویب رارد
 یدنآ هضوح بآ رر رر بولا ییهسفن بتک لوا فقوئو ددرتالب بوبد

 هلیط> الا ناطلس اقافنا بویلکرمغت الصا ندنعضووب كسک ید همور یالم

 یرطلا قطم تاک کودتا ادها کربت هرالم هلرلا و دنکر اطع حشو هعومخرب

 شاوردیه بولک لاعفنا هیانالوم فی رش رطاخ هدقدنآهضوح بولا جد

 یدیراکداب كراطع جش یر و دلو اچ م دلاو یرب كياک ی کیا لوا كدلبن

 تسد یراب اک بوبد راکدنوادخ ردلهس ما حد یزبربت سعش هلکعد

 یسهعوج كدلو اه هل.ا مطلق ع:هویدراعح هرمشط ررب ررب هلیکرابم

 رارک نرارظن راکدنوادخ ترضح یدد انالوما ذخ كر هکاس یزون
 یدلاط هنربح رح بویمروک را ندت وطر هدنسد رب كنهروب نه بک هدکدتا

 یدبد ردتمکح هنوب تمارکر وشک هاش یا بویلید ترذعم هشیدلا سمو
 لجو تلاحو قوذاکوب ترصب هدیدرون یا یدتبا تبح ناما سم“ لوا
 یدروب ردیمراو تذلرب ندتلاحو قود وب ید هدرس اب راربد تردق
 حوا هلا تدارا لاک بولوا هداز هرم كسب كر اکدنوادخ انالوم سپ

 تولخ هلیالاصو موصو تبح اراهنو اليل یرادقم یا قلا هدتاور ربو یآ
 هکمرک هنراتولخ ید لدسحا مجه بويعا تکرح هرشط اعطقو بودیا
 عامسایموپفم كناياوب هنیعجس نتوط قالوف ندهرشطویدالوا یردق

 (یدرولوار)



 یعاوج نیدلاسکتهکنوح * ءاهدذ نوجامو رون دجنآ # عا هرطقنوج امو |[

 الواو اینا هاش ترضح هک رد نعم هن سل یدتاو یدلکبا هلا دردو یدلکد

 ملغعا ام یناصس دب ناب ورو كنفرمه نح افرام ٭ ا رک اک بوی
 ناتسلد شب ورد یا مدتا نب یدلوا ن ایناهجزادنا هل ولو هیس هم مز ییاش |

 دنشنطع دن زاب هک هیلوا ناهن هرشم رع یدعا# ل دنا نایب لکشم بک
 ترضح اما شاوا بارس بولک نیکسا ندنس هعرحر كشعاذ لک بارش

 یاو رپ بول وب نیکس هلهجو جره ىشفطع كلسو هيلع هللا لص لا ره
 یهننت هلغلوا یناکمال ءاضلا بحر یرلکرابم هنس ( لر دص تال حرشن ملا ) |

 تانادم نکردیا التعا هت ابرق تاجوا راعت# وراره هدسفنر رهبواوا یهتشترپ |
 [ ۲ یندز بر ) قفور بوبدكتفرعمق لانفرعام اعاد هلغمالوا تیاف هفح

 ید ابو سم هک یب هنر تسر اش لوا سا ید اردا ا
 ٭ كالول دش باطخ دجاب ناز ( ظذ ) ردروصتم ههن كعا نزو هلکنآ

 # وم رسکب هدب رفآیدنذ ۴# ون تروصدا میدوبنرو 9 2ل الفا ام متخاسوترهم |

 هلج وح اینا ۶# ناویح ینو تابلو داج هن # ناسلا ینو ید كاله هن
 د راد ےٹچ + ناطلس دس رماه یپ هک نان دنا داد قلخاب وئزا #ناشواح
 + هللادن ک نآ دها وخوا هح ره هان وریکتسد تسوا ار همه ناهار شمدقم
 دوخ رسزا سکر ه 7۷ نا ندر یا رحام ۶# نانا وا نافص درادننوح

 قس و یدنلب نیاتسدروص ٭ تسد و دشاب دنلب هن لد رس # تسءرس دوب
 مرد تسننجز *#تدحو نی ردنادبدهگنود ه#یسمراناذار ذکب ود ن ز

 هکنوح هکر دل وهم #ادج عو یو وز هن نوچ ادر غز وکم وک اد نزا # تجر 1

Eیدلیقاغصا یز ربت ندلاسع* یال وم ناکت قباهح تاک ناٽلوا  

 تولا ندودنک ی ودنک" هلا تاذح بولک هشورخ قشع جاوم یاب رد

 وید هللا هلنادرد نواوا نااترود یدوسحو هلجو ناسلرر یی وعرس رب ره

 نددحو *هبلغ بولوانابز مه هلبا سقم نامش قامط تفه هک یدروا هقهشرپ

 *هعشاهکی دل وا نانا عهالر ودرب ن دنس رعد هللا ثكستویدلوا ناک هاکاخ

 یدشا هنیمزندن نخر رابتخا ېب نولوا ناشخرد ځد هدانالوم نورد یودرپ

 رازهو رارهدص بود و هښدارا یوئز ودنک یداعسرس كندلا سو

 تسدكن ورت سکنازادمب یدروب یون هک ءو هلبا تح و قشع

 یدلیف توعد هن رلت داع سل اراد بواد TNS هناح هد تور وسز ول هاب و

 نوج ٭ مظن ۴ ردشمد بودبا تباکح هدهمانادتبا دلو ناطاس کت |



۱ 

 یبغفناه هدک دید هکر دراو مک تب لبا ندقاشع نالوا یہا ءاکراب

 تراشب وید تیارفش همور كسردبا دارم تبص فد رح یبن رال سیا

 هلغثرویب تراشا وید تبا داشرا یعور یالم یخد ندنراترصح ندلا نکرو

 ندناصقو ارقو روع ندرلهوکو تشد بودالاحر دش همور هطخ لاحرد

 رادعمرب ویدتالوزت هنناخژزب ررکشو لوخد هنرهش هبنوفنوکر ب ردا رو

 رابه نس هلیج فاصوا كی ور یالم بولبق هزاو ردیرهش هرکصندتحارتسا

 | هدنروصلواو تنوعز هراب ر دنلق هلکعا راسفتساود د هکر دراویراکنا هتروصهزو

 یی ودنکو بولک هنلز م لاحرد هلغلوا رادربخ ندنغودلوا هرزواتوادع هرلتلوا

 یدلوافّتم هنراموزل تنع*مودقو یدروط هدنهاکرذکب ودیالکش یر دنلق

 فقوم نکرولک هنر هن اځ تداعس ندهسردم یمور ندلا لالح هکر دلوقنم

 فیرظ یا د رعش بودبا لابقتسا یز بت سع هدقدلوا فداصم همش

 هةل *وکب تسج هدنبدردیوراد##تردب یتخعویناد نا *«كيلع مالسناهج
 تک رم ینیدلوا راوس انالومبوریو مالس هلباینوعضم ٭ كيتفشنم تقزر ول

 ید ا هلا تبيه بی عرب بو دبا تود هبالمیور هل هناتسم مشچو یدتوطننانع
 ردلومأم ییاوج ردراو ملکشم بعکر كجەدبا لاوس ندنس مور یالم یا

 نیس اماما اب یدتباعتلیفضرع هسباهن كلکشم شب وردیا یدت اانالوم

 یدید زکیدیالح ردماکنسوپ ییدب زباب هسخوب ر دکرزپ یفیلسرلادیس ترمن
 كلاؤس لواهکشعا راردبا تیاکح یعور ندلالالح ردبا بقانم ناکدنس ون

EEEندنر رب نامعا ته نافیط اب وک هک یدک تااح بکر  

 هلا تروح لواو مدتا هظحالم ید وق تمایقو یدلکود هنیمز ب ول را
 هشرع قاس یدود.هکندلوا هتشارف ارس مظع شن از همءامد ندعورد

 ردلاوس هلومهنوب سوهدمش وردیا هک مدرب وباوج سب #یدلواهتسویب
 یفطصلا دمع ترضحیتعا افو ةبق هام افص رهسرهم لواک رد یلاکشالح وب

 هنع رکن اش بولوامدادلو دیسو لاع شدنرفا بسینالا هللا تاواصنم هیلع
 نا ا رده د زا ردنابلاع یارک و ر بولبرویب (نوکلاتفلخ ال كالول]
 (ےظذ) مدتا راف یص ونو فد رعت ها هح وعم كموظ:موب بواد ردمدآرب

 + د وب هلا سبح وک جم نآ# دیرولالبح تاد نا # دیدلهایادتتمدجنآ
 قلدیاهتسلاووئوح هل # دون قلح ن رغېم د نا##د وب هاش تدحولهانایمرد

 رع دمع نآ ¥ دینش یعرفهج زار یناعمنآ # دیزباب هتفکه کی لعالاات ار # دوب
ee ware. f 

 (امور)
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 ردقوب هل راب ام تیالو بانج تّس رطرب یا جدر اک دنوادخ انالوم یدلباتیانع
 رابتخا تقرافم یدمس نکیا راو تفلاو سنا هبترموب هد رعت و تب قح
 تورم همالعا یراب ردە تکحو بس هتراکفا ترشاعم هدراد رخآ نودنآ

 مودخ یا ید ا ںو دا معطلاینام راهظا ید قع ناهرب *#یدد زکلیق
 یسهدافتسا ندیکمدمرتفوب یراممهالاو بانج یلاعت هلل جم زی زعو مرکم

 بویقلوا غی رد مسا كلام هينرهو بوآو ماجماو مامتا تالاک دناوف نالوا نکم

 دنع مرب یراتعرس یرفر تمه قار ز زکب ه یناوا لس هیکتمه 7 هصرف

 التعا هیالعاحوا نودا هقاسم ته ىل شرف لار ندنمدادعتسا

 ردرانشور ندرکناضویف راوثا رس نایاهج ا هرکصن دعس یدلیا

 روهط رلد وا ندز بت اخ هکر داوا باهذ لی ببس لصالا اماف
 كنم زرت سکس بواد رددوعقم نضدوجو مزب هدنتف یدوح و کا

 "هدلب حفلاراد هلباتزاجا هدعب بودباتراشب یتتع رعوهحوت هیانالوم بناج*

 نرل رش یدص تولوا هدوسآ هدیا نشد هنرارع رخآو رلددراو هر هر صیق

 تامارک كن دمرب نفح ةعساو هجرهیلع هللاذجر رلي دلتق و هد هر رصیق

 نیزا هناسحاو هرب انیلع ض افاو هحور هللاسدق ردقوب تیاغو دح هنراهیلع
 ناتفآهحو نادلدوناح ید راکردنوادخ انالوم بقانمنساح تی اتصال

 كنسهع رک تیآ(نودنفتناالولفسوب میرد>ال یا ) بولوا بغار هندلاسک
 رک ودت | مایجستسا ینسو؛ نهار یو! یاش ماشمكم السلا هيلع ب وعل هعقادصم

 یوب ( یادر) هلکعبا مش یتیدلا سع تنبح هسیط جاور جد مور یالم
 یوب##یدجاقیقح عاشعشزاب#مدیآیم ن مسرابیوب#مدنآیمنتخ بوخنآ
 ردبلوا ابعکبواوابقّم هیروهظ دیس تراشب ويد #* مدیا یم نعذا ناجر

 یفنق كنقيقححرب و هدتعاس هو نوکه ن تیالو مظذیب دیشروخو تیاده ربثم
 سصعیونآ + تس ۶#ناهکان نکیا هدراظتناوبدرک هیلبا عولط ندنسهحرد
 لثم##حاورالاحاتفمحاشالاحایصم##ناکلاسرونو ناسحاعینم #۶نامزناطلسو

 (یرب رتندلا س )یز تن كمشع كلدخ شعا#حاصماهیف :وکنک هرون
 ندیدنچلاک انا و بولا هیوتند زب رفا هلسرکب وبهدلاح ءادتنا هرس سدق
 نامژ هرباد تطقهرکص تویک هقرخ ندندرو رهس ندلآیاهشو بوروک نیفل

 تیدرف بتر لیصحتو تشرطلیمگ ندرلناو تبصص هلا یسا ج نیدلانکر
 صاوخ اصعنکیا هدناج انم تابطاخلا قد رطب هدنانادم ماقع نوکر, بودا



 رد
 نیدلا ناهرب نوکر, هکر دل وتم هرکصندنرو رم نوک حاقرب هنن رزوا كونو

 هک اقح ماع مشچرویاهک یدلق ما عطسب هلهحووو مالک ہنی دلال الج قع
 دوب زس شلو اشرف لها یان تشکنأو شجر یلیخ هدنلیصحت هب رغ مولع

 كبللوایرهاظ لعوب هکر دراو خد فی رش لعرب هدنسارو كنوب نکلو شوخ
 هلع لوا هلیسهع رک ( الع اندل نم هائدنآو ) بولوا یرشق رشق هکلب یرشق
 بودا فدرعدو فیصوت یدلاع لوا تعيمح تا راو ردشلروب تراشا

 ییعو نم هتیفلت ۶ ةيلسلا لوقعلا تالاغلر ادم نع قد معلفعلاءارو منف<رعش

 سورعلوا هد سک هکدو ردرانمروب # یتد# ییاطع نمتناکیسفنو# هنذخا
 کت ردشلاق مورح هلهالوا هدیدرون هكا اشا نلاج نسح كسون ام هراتس

 3۶یفورعم قاب ةنطفوخاالا# هف رعد سل .عفوصتلا لع رعش ار دراشعد

 رول می دعا فوفكمسعسلا ءوض د مشد سلو دېش سال نم هفرعب سالو

 یزویپ تغب رط هلغلوالاح صخ بویلوا هلبا لاق فی رش لع نانلوارکذ مدید
 رار د ا تعیدو هبلق ندیلقسوکعلا ثیحنم هلبا تضاب رو هدهاحو تمهو رظن
 میلست هرکیعادوب ینزونک حاتفم كس رش لع لوا زك دجام دلاوهزه ةلاحلا

 یش هکر د وب نالوا مزال ید هنکیاتح اما ردلکد علرد ندزسو ردرانمروب

 هر یلصا بلطمو تبغر هنلیصح یهلالع لوا هلبا ته ولعںویعا تعانق ہرقح

 ید راک دنوادخ انالوص یرلیدروبب تحصل وب دزسالوا هرزوا تبحو لیم

 لاک هب نیش مولع يح بو دبا شوه شوک انب رب واو شوکه لناج عع“ یقحدنپ
 یداتسانیشنر دص ج د قف ن دلا ناهرب دیسسب یدرتسوکت قد لذیو تبغر

 : اب هرکصندکد تبا مهشت قق رط باداو ملعتو نیقلت یدیحو لک بولوا
 قیقحو هدافا هیانالوم هلبا رظذو تم یشاقدوقیاعح یو دليا هدافتسا نددلو
 تبحص مه هلبا راکدنوادخ لماک لاس هنلیم نیدلاناهرب لصاملا یدروب

 لتا هلاک "دحرد هدنامارک هبت می یور نید)الالح هکنوح بواوا لد مو

 هدهاشم لخاد هنعمچ (نونرح مهالو لع فوخ الهلا ءیلوانآالال هد الوٌةر ادو

 دعفدحافرب بود د یدلو|لصاحهرزوا مارم قفویداوب دوخ دوصعم یدلیا
 عقاو هکدتسانذا نوعا ترعه هنرهش هب رصیق بولک ۾ هعادو هلبا راک دنوادخ

 ب ودیا تع زع هب هب رصیق بناجتصخر الب هرخالاب هلغما اوا تباجا عق وم
 هرورضلاب هلکغتا تبابصا تسکش هناپ بوج روس ی رلبکم ع نکردیکه داوی

 یاعدتسا نوجا تصحر کمک بودیا تعجارم هیاالوم تمدخو تدوع
 کس تفت

 (تیانع)



 ام ۳

 هجثراو هنرارعرخ آمانایادتقملوامالک هصالخ#«تسن قلد بحاص درم نا
 كن رخا عیب ر هئا سو نرشعو ناغدتس بودنا ماقم هرودنکی ن رهش هیوق

 :یپع عنات یرلموهوم دوحو مداح تقو هددعجطا 9 ینوک یجن ر کس نوا 1 ِ

 ناجو سنا هاکتراب زالاح یرلفرش قدص بوئوط نایشآ هدقدص دعتمو |
 نآ تفر اچ تس ج هعساو هجر هيلع هللاذجر یدنلوانفد هدنانحهضور نالوا

 رارساحاصم# سرع یوشافناهزادیسرنوح # شرع یوس یشرع سواط

 تاماقم "هقردب تفرعم رازلک لک هتفگشون تقیقحراونا حاتفم ته رط

 سادبلق تیاده مچ نشور مال ةمول نوفاخالو تب الو تح تامارک نسا
 هرس هللاسدق یور نیدلالالج ر اک دنوادخ انالوم۶#یمویق ذج قاس مان

 ندرابخا بار ناکدنک تیاورو رااو بقانم ناکدنسب ون ه زیرا

 هت امتسومیرا هنسیرلندالو ی رات كل همر هقلاسدق انالوم بانج هکر وئلوا لقت
 هدنزاقدراو هی نس بولوا عقاو هدمز راوخرهش ینوکی جلا كنيلوالا عیبر
 تدهرب هدملح هسو رو لافتسا 1 هیلععو هيد د مواعو ر لوصا

 تالکشم لالحو ناهح روهشم هلا هرها تلیضف نودنا هدافاو هدافتسا

 نیلصاولا حاهنم نیکلاسلا جات نیفراعلادیس هکر دلوقتم یدیارلثلوا نابن اهج
 ندنسافلخ لنراترمضح دحم الاهرمس س دق دلو ن دلا ءاهم < قفح ن دلا ناهر دیس

 یدارلشلوا قورعم هلکعد نادرسدیس ن وصکو دتا رماوخ فک لب :ولوا
 دلو رم یدبا رادیفه هل راداشراو هس ار نت هلط تولوا نکاس هد دمرو

 شنآبوتوط مام هلماک "هنسهدکد لیا عامسا نیراتلحر هیات راد كنیراترضح ۱

 هلو اور ح ور آرت هکر امانا ید ازاد و اروم ناسا اک
 مدنزرف ندلاناهربیا نودا باطخ هل اتد لاک دلو ءا هدکد تنا هو داصم

 ندلاناهرب هلکع اناتعود نسردنانامصعتهدنس هب رت توت وق اهن: ین دلا ل الج

 ناکما هنقوت نار هرکصندنو و یدلوا نازر یک نارخ كر و ناظم هلفوخ
 نوکر تودا لحاعو لزا یطو یدلوا ناباتش هر هبنوق "هطخ تویلوا

 هس رط)ا قفو ىلع ین رب هدقدلوا لضصاو هرات ال وم تمدخو لحاد هر هبنوق

 تراز مزاولو ر دپ تیزعت مسارع بودا راسفتسا نیرالاحو راکردو هقناعم
 هدمولعو ترشابم هتک هلا راک دنو ادخ انالوم هرکصذدتاعر یرونم دق رم

 یدلیا تنمورکشرا-ره هقح هلغلو هدالعا رد بودنا تقد هنس هبت رم نالوا
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 EET هدنا لس ترد بودا ان هسردمو 6آ ین دلو

 1 ته دلکع | تافو نوتاخ*ع مت dl اف تلم روهطا قرفم زده

 رلددروب ٽم رع 0 دنرال نده اوت هت وق بو دا تک ضمل اه ندنا دلو

 ثناهر یمارکآ مسارح ینوعرما نالوا یطباض هدنرال ند دلا هالع بآونو

  هسردمرپ هدرهش نایمو یدروتک هربهش یدلو ءا بوتچ هلابتتسا هلنا
 یدروس ن 5 a هرس ر دم یرادعم ۳ ید اعلا ناطاس بودا ات

 | نقش را هغولب دح هدنرهش را ناتوان الوم < تباور #۴

 تن دنقرعت ءالال نی دلا نرش هحاوخ هدنراقدلوا هدا مذق هنشاب کس نوا
 ۱ ن یشعو تن هتس نو دن ادیف هزرل> کن لاح یاو ناخ رهوک یړخا دعس حد

 الوم راذیلب هدکږ تشربا هبابشو رلردلوا دلوتم دلو ناطاس هدنخک رات هئ امتسو
 لاو ئدراز دنا سای ردار هدنرلکدر ۲ یدذلو ناطلس مر اراک دنوادخ

 ها هلا دصاق هس اضتقم اغ یا ناتلوا رکد دابقیک ندلا ءالع ناطلس

 صواسخ ضر دار ند دس وردو تب نوتکم هنرل ضحد)و

 ندرکمرک هکنوج لاعت هللا ادا تقیقح تاتلاع اتفق ئا هرکص ندت وطو

 لانا زوردو نمادیا ندا طلا رد یدک لوح ل ر برق ردووپ
 هلب رللاج دیشروخ هعشاو روم ید یرهت هبنوق هلا یراموزل تني” مودق

 یرله هلکعا ته رع یامدتساوبد هلوا رورسذمو رونرپ لدو مشچ "هناخ

 | تا ا وو کرو ن فو اچ تواوا سام آق
 ` طا ناکراوتاود نايغا لج تلصخ كر ندلا ءالع ناطلس هدنراق دلوا

 هحو هدک. دی هدهاسم هلا ناح "هدند یه رطرس لاج نودا لابقتتپآ با

 ما” هلنا م ام قّشع بولوا ناربخ هب لازیال بحروآ ندیآ ناعل ندا

 نوح اتیدونجضرعو یدلق هیده ماکدنت یاهبداب رتسار روه تم هللا یع"
 لوا هدب راد هیشاع ماعم هرکص ندلسفن یش باکر بواوا هدا ناهج ءاش

 ٍ مجد رون یدیرو هداب هف انم یخ هلکلت نیداعس "هیامرسبودبا تنم

 اطاس ود ‡ تس وكن عضاوت نازارف ندرکز (ع)ییخدیرل :سضح العلا ناطاس
 ۳ ظذ هلیا یخ یاعدتولوا لای" و کک کسو عضاوت ك: دلاءالع

 ندا ءالع ناطاس یدلدا مارب او ح حاطاوبد رکیلوا راوس بویلبا یتورد شزاوو

 نوتلاو لوخد هرهش هرکصن دق دلوا راوسالاذتما هرب مما بولاق یرورض ید
 تلیه## تست قز ناتسعح دز ته 2 رابدروپ لوزن هب هسرده مائاب



 ی هات
 | Eê هدنس EEE لدل 3 هدهاشم نت 3 افرص نا ۳9

 هدریگیدتن لاوس ويد زد هد رواک ندنف تولک هویت هو هدالع

 توربو ںاوج واد زر هدیک هناکمالو زرولک نددناکمال بیهم درب ندنرلجحما
 ۱ هروب نم ەق هلا دثعنعو یدلیا تیاکح واد مارح ندنتییه كياوح لوازونه

 ۱ نیدلاباتسمش ۾ خیس یدرو دی هکش لد یخ ول ۰ | هدادغب هفیلح

 | تمدخ بوروی دلولا نیدلاهمالا اذهام هلغملوا مالعا ید هب یدرو رهس
 ۲ نیراخدلوا قالم ترف ھا فا یادت را اکا تمام میش
 1 ءاداطرشو یدشاسوپ یدلو یوناز هلا دابا بواوا 8 ندلاںاهش

 هام ترضح یدروب توعد هنر ھاعناخ یدلو ءاه ae تاعا رم

 هر رص سه نویلدد تر ذعم هل |ناکما مدع ندعابتا ترک د هرس سدق دلو

 | ءزوم كالا ناطاس هسقن نيدلا باهش حشو یدروب لوزن هئس دسر دم

 | نالوا هددادغب کر ونلوا لقن یدروسزوپ هنکر ابم مددق بوکحنس رکر ایه

 ۱ عع” نولوا رضاح هنرا رش ساح لدلو ء اهم زور رہ فی شو عیضو

 ءاهم نصاطا یدرارد| ناکن قیافح *یناعم عاعسا هلا ناجح وکو ناح

 | وديا هب رغ تاقیقدتو ةع ناص هد هلعس ریسفت هام رادقم دلو

 ۲ ناد یوزر یدلالالعب انالومو یدزالوا تب هوا سفت لوا مشت
  یدبا لفط هدنش اب شب یخد راطعبو هدنشاب ترد هدنراتکرح نیح تنالعلا |

 ندشناب وسنم دابشیک نیدلاءالع مور ناطاس اقافتا هکر وئلوا علما راتعد
 تشکنآ هلکجا هدهاشم یش لاح تمطعبولک هدادغب هداننآلوا تعاجر
 هدتبحاصمهاننا هدنرلک دتا تعجر همور بودا عضو تربح نادند ندنراترکف

 دن دلا ءالع ناطاس ندلس هنس تاماقمو هیچ نامارک كث رلت مضح دلو هام

 یدناشلوا دلو ءا لاج قوم هلبا داعتعا لاک هناب اغ هدنرلکدرب و رخ

 فاوط بولوا عقاو زا تم رع هيالعلا ناطاس زاسراک ربدقتاب سد
 مالسلاو ءولصلا هيلع ماتم ترضح ٌةرهطم "هضور ءرابزو ماراهللاتس

 ناختزرا تلم بولک هناش زرا ندماش قد رط هرکصث دقدللوا ادا یطبارش

 كغ دلاءالع ناطاس بروتکه رهش هلبا ماتحاو رقو عاونا نیدلارحف نالوا
 و یه یودلدا ۳ نوناخ یم نالوا یس هوز کام دلا ار كلمو یس هع

 رثءدلوا هناور دزرهشقآ E 8 هاو اوا هثس هس ر دم

 ۱ ا ناف كلم بوابق ماا هد ا د ةا لضفف |

 ow و ۹ و ج لوو کف و
 د. اس اف
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 السا هلت ردشرپا همان ید رکنادقتعم ر هس تابتسا ی توکسو
 ناطاس دصاو نودنا لع یخ ود یزار یأر هاشمزراوح دمحم ناطاس س

 نامزرپ دیو تاج هدک دل ا تارا هرژوا ح ورشم هجو بوراو شرو
 نسهیلبا مال ندزب ههاشمزراوخ ردلهس ما یدیا زیرا هرکص ندرکقن

 ۱ رده الهرلنا اش ی هموهوم تنطاسو انف تلم كلام رک نسهبد ندزع اسا مزبو

 بابحا  هدیک زی تبسانم هن تئطلسو تکلع هباتف لها نالوا هد قیفح رقف
 تبول هک یسک تدس ¢ رل ددل وس ینموهذم كس وب بوید رانوسلوا لعتسم
 دلو ءا ترضحسب # اولو تو حات دامن نافلاهح ۴ ناجح دز ر يف قفل

 تدارا هدیکر هردنم زع زور ادرف دعوو دهع بجومرب بودبامج یسارقف
 نادن ر نوک یسنرا هلغمروم تراشا ودد رلنوساواهدامآه-سلاراو یش مرد
 اوك اورفاست یاوعشرب تولوا ايهم ن ادقتعمرفنز ويح وا ن د هذ يم التو
 نزا رل,دلوا هناور هب اکر نولس توکو تین یت رفاسم هل ادلو ءاهم اويل

 ناکراومدان هنسهشاس تکرح هدقدلوا اک ۲ ندلاح تیفیکه اشم زراوخ باج
 | عقوممفاو نکلو یداواماق هترذعم دیه بولوا مزاع هنهشروضح هلباتلود
 ۱ یدربنیوبام * ینعم اول #یدرک رھ ل !ذاغوتیدرکد وع (تب )بویاوا تباجا
 ۱ یتکحهدنارارقهدزوب هنر اک تبقا خد هاشمزراوخ دنع راد دروب تره هلیاوج
 یال ز ایا N) رار تاما یالب ور تان ال ہلا رام“ یب E r رکفت

 ناطلس تاج نزایدلواناب رک هلی نیناو«آ بودبانابز دروین وع #2۶ رمٹ دوخ
 | رەسرو فی رشد هک ییدبصقو هدلب نقره هلی رلهوزل تنی” مودق ید اعلا
 یدر رروتک هنرللزم هلبا م ازکاو ممظعن عاونا بودبا لابقتسا یرب اکو 4 ولم

 هلخاوا ر وکم یراروفوم ییسو رودعم لدب یراکدتیا هد «رورب+ ت تامدخو
 لواو۴##یدرارواوا رور م یربره هلا اھ جو دروصح ان داود لوصح

  یتدهرهشرپ بودیا صن ماقم عاق ین ر ندنراد ره هدنراکدتبا روبع ندم
 | ردنا لزاتم عطفو لحارم ىطروإ نم نشرب سپ # یدرارروب تعزع
 هدلو ءاهم “لاق تعاجر ندرابدادبخب هدیرافدلوا بن رف همالسااراد دادعب

 ا راست ما ویدزسردیکه دنق رواکندنقو نیا ةناط هز رس داکعا هفداصم
 ۱ هلن نم) ه>ور سدق دلو ءا قش 2۱ نوسیلوا رداص قطعا ناز ج هرلر دتنا

 ةباهم هروب رم تعاج س#رلددرب و ںاوج واد (هلنانالا ةوقالو لوح ال هللایل

 مس ص س

 ۱ بوراو هدادعل ی ۷ , ندنراماو یداوا ناررحو دنساهد د دف کی باوج_
 2۸۳ دش هد دم ا ا

 (یدتبا)
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 : رارعلدیا بور و تیاسل هب ودنکو دنک و + یسخ ره اتصد راذگت

 فارما ندقح هلکعا هبلغ یر هیناسفن ماکحا هرادنمشلاد لوا رک هلوا راسکمع
 ىلع كاع هاو ,ê هک دمکج شب وشت اهاف ر درا تلواءوسلاب یعاس بودا

 هدننش رات هباغسو سج هنسارحاموب و یدراررو ردبلاغ قح فرط ( هرما
 هنرا زلدلو ءا دج نیدلالالح نوکر اقافا هکر وئلوا لعن تواک هعوتو |

 نکیا هاشم زراوح هکیدروک ماح دزاو تراک هنن نر هدنطعو سلح بولک ۱

 : یدلب هلوب رب رب هلحوک نوا هساح هکلب ب ویا ديون هلبا ی کیه ۰

 | هلکعد قلا راوماحدزا بعگ ماها بواو اهجوتمهبیزارنیدلارضت ند: ا

 ۱ 6 تسناولات تصرف « هک یناوت ۹ تب بولیب تیک ی صرف یجدیزارماما

 ههاشمزراوخ دم لصافا یدلوا لماع هلسنوعم + یناونان یناوناما نکم
 ناکراهدرس+نامزمرجال هسرهلواربدت نسح هنعفد كننکو ب هقیقطای یدتبا
 هک دباش رداوحم هنرز وا دسح ساب عناب ار ز ردزرقم قلوا ریذپ للخ تثطلس
 : اح مظع عامجا 8 هنتراب 0 ی رباک اوُّلوام

 تلفغدش نالوا NT ېدو ون اتم ست ۳ ۱ افلا Ch لاهز

 ی دل ات قح ٭ من هرجا دن یرع یفناه تودنا ثاربا 5

 % و ازهر د نکر ظ)ور# نفت بش :انوحیک یا دیه هحد وح # ترانا ۱

 اند نیا هکناز # راد تم لد بایرا زاوتور # هاج رعق نور درد داتفر هلج

 سس سس

 تندطعاسلاوز قوح ی وزدو یدالوا نردق هیچ اما تو رهن 3 ر اداب دشا 1

 هک لد یار بل رب ر ور کم اعا اعظعاکوب ماما اد دم هلکعا الیتسا

 یدنلواضب وفت هزب هکنوچیدت اماما یی سهام دراوصیدتلوا صد وقت
 روضح ین رلحاتفم كعالقو نارخ یهاشدای بانج هکر دوب بیاص یر هدنوب

 تکوژو نادب رم ءالیتسا هطساو رکن سەرو مالعا هلب وش نوردنوک هش

 ندنرلتیعج و نزنکناثلوا هناعمنوک وا هدنرلفب یشباتح هلبا نادقتعم ماحدزا

 "ین یربغ ندرلحاتفم هدنرلصاخموب هل-غاوا یراط حطع نهو هتکلع روما ۱

 مامز م ويلا دعو هکیدنلق رولا عمال روضح رع لاسرا الاح جدرلنا ردشمالاق
 هكا لفن دعلفا یرغ یرل وب بواوا ۳ هز رو صد هصش یو و

ERAا اک یر اک دتا د | مو تکر حو تضهنیرابانح دوخا و هل  
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 بول قاری ع عوج نوع ا هلر راک نرش قاشالاو

 هدنراماتم العلا ناطلس هعقاولا ر رق لبق هدنر لک داک هخ راروبطاروفوم روطح

 فاطم مادقا بارب بواوا هداب ز یراداقتعا هلکت | ناب وهاک ییانعمیرلکدروک
 نوردو رلیدلوا لابلار و رسم هلی راض دب لبیقتو لامور هنرلءاّمحالایوذ
 هدناناهجو ناهج سپ رلیدلب تنم هن رلناج یوا یره رنک "هد ندلد
 رلیدزاب و؛د اماعلا نالعاس هداوتف :اضماو واوا بقلم هلکعد اللا ناطاس

 دقتعم"هلجج كل دلو ءاي هاشم زراوخدجم نید)الالج ناطلس هکروتلوا تبا
 هتراظعو سلاح واک هنراب ز هدناهوا راک | هلعلوا نداد ص هرز هکلب

 | هلغلوا یسهحاوخكهاش» زراو دم یزار نیدلارف ماماو یدرر دبا تمزالم

 | هکیدرلوا سلجمرب اقح ید رولوا راح هدظعو سلح الات بوک اعم ةيعب
 | هلاذحاورنأت ندنرازاکنقیافح تاک هتخو دن! تبع ناق داصو هتخوس ناقشاع

 هم حز لالهتسالاو ةعارلا قد رطب هدنراافم فنکو  یدرهیاوا هتخاب ناج
 هدر ارهرلسع ال رمان هسماخو عر ارد م ددنناقم كت اب ارس ناک یراق دلو ازاد رب

 لاح قاوا هدیسر هنلراتنک ن مارب یلایخو مهو كنسک دنا هدرایسسب و کی

 ٭ دول اک | قحرارساواب مه ٭ دوب ءاک | ادخرارساز وا ٭ یظذ ل یدیا
 ناهلج ۴# دوب هتسر یلکشب وخدوحوزا # دوب هتساد قحرارسازا ره یس

 نحو هتنک دو خزوا # بیج بیج دمار وانوردزا # بیغتاموتکىزاهرس
 هد هغ ع وم ءاننا العلا ناطاس رکر دن و رم # هدنشنشاک ناتشاع نایمرد ۴# هدش

 ییینام | بتک انب ردوافیح رک هلهجووب یدرار دیامذ ی هینانوب اگ تهذم
 ردا هن دب ندا دامن شزب ییهفس الف س وردم لی وأقاو بون | هن رهط ءارو
 ندلارح ماما سد یدررروب راز وساوا هددیما لوا ییررداندیماناتش ابعک

 هظحالم نکودارب رعت ی ودنکن امزرهیرادارع ندضارععا وب نیش یزار

 كحهر و یلک شوشت هندافتعاكهاشزراوخ دمو یدل ب رب دن ولو ارګلد هللا
 هکر دلو م یدلوا تصرف بقرنم بودا عع ساقلا هے ےھدم ت ۴ نإ
 ار یضاقنالوا یررادباح كهملع هللا جر یزاررض ماما ندرصع یاس هر

 ن دلا سعو قد دص یعاقناو یزو رم دیعو دی ز جاتو یمص> لاجو یزارف ۱
 شناد بجتلیطف بحاص تعاج صعب یلاثما رانوب و ییابق دیشرو یفاح ,

 بلاج نرلنایز هدنفح مش هلبا راعش یب ضارغا ندا تان ندنراوایسب
 با داواد دار زدی داو ام لباهنادوح مک ا هداسک «:هتعط

 ا هر اف یر سیو 1 n یو رس جم هک نشو ع ےہ ال جرج دیسک اف ی سا اک چ هسم

ERE 



 س

 ےن دلہن ویچ ر

 یدلو + ءاهم رمعااو سعنلاترا ادام ولصاا هيلع رشلادیس نر طح رک راددروک ۱

۰ 
 حر 1

 دید E درلاتش ییا دنخرف لاج - تب ور تقی |

 یلاعلا ه ص ال اشا زا رداص یراناشا اع نامرفود سس 9

 ۱ ناوک الا دج وهرب دعت تودنا حاکن هرییطخ نیسح نس هع رک

 هرکصندنرو رم ههامهن تودنا لوزت هردام حر ندر دی بلص دلو ندلاءاه

 || رشم ك هدق دلوا هلاسود یرلفب رشنسو یدلنازاورب کلم مع ندنوک مس

 | كيرلا ییجرا ةدئمطلا سفتلااهت ای ) ندب دحا نرضححاورالا ضباق قعا
 بجو هرب نآلوا را دلکمروتک یه )ا ٤ همان نونعم هلساعلا 11 هيض مه ضار

 هماو در ءاقن ملاع ندمایق یب :انف وب بودنا نامط هتوربجج وا یاور ح ورنامرف

 ید الغاب ناکم هدبنایش |( ر دتقم كيلم دنع قد ص دعقم ف دابالادباویدلوانامارخ

 فراعم لیکنو هيد مواع لیصح هدک د شربا هارهع نس ید دلو ءا سٍ)

 لحاسیراخز رح هدنحما كامز زا هلیدادعتسازوق تودنا لاغتشا هی هینیش
 لئان هتبا لاک هد هنطاب و هرهاظمواع هلطاب و یدلوا لدلها لوبقمو بوبحو

 هد لئاسم بودنا لحر دش هاب ندناسارخ یاصقا تاحاح بارا هلغاوا

 هدالع یذ نالوا لوادتم هدنامز لوا یراب ام تایطف بالجو یدزار دنا لاّوس

 | نیدمولع سب ردن هبهبلط نکدهب هجلوا بب رف هرصع جصلا:واصدعب بولوا
 فشک هن را هع نم هتع نامزالم یصعلادعب و یدراردا ماللسا تب وقت بودا

 | ماوعداشر اهدهعج زورو نینئالامو و یدزارروب قلامهر هلباقراعمو قیاقح
 | رهک سافنا تاکرب وراوناراث نيسم دما بودا اصن سلحت دقع نوا

 اقرا هب هيلا هحرد رهدلاک تح یدرار دا هضافتساو هدافتسا ماع ندراراب

 ترطح یس هک هعجر نایفتم نابتفم رفنژویحوا هدخلب هطخ رک یدبارلشعا

 هدهاشم هله > و | وشهدنرل ءاىم ی الا تاو صداع هان تااسر هاکتسد نداعس

 نیش ر دص هدنجما هعنم ءارضخ >٤ شلروق هدعبسو یاضفرب هک رلبدلق

 مسا ره تیامر هد نیلس راادیس نیع بناج جد دمع داو نب دل ادا تولوا تداعس
 یا هدلاحو نین را تل وا اونازب وناز بود ادوعقهدیک دن ماعم ها تیک تادا

 هردو ا هدنراون)ار وف و هر وض حبوا کرد هل. ا شزاول عاوناو شیاتسقانصا

 هکر دلوعنمنوسلوا | لا ناطاس بقل هر النود هکر لید دروب بودا ناطح هیح ول

 ون باد ا یرب ره رب نا زادسنداو >وهدهابت ۳
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 تکل اجرک تب داد هلو تو هيانعلاو قيفوتا ابو ر دن ات |
 | هک الوا موس ید ه)ازفلهم وتد وکب رتشوخ نمز قح# یننکا اهنتتفکیدوب

 نر هسمر هللا س دق دع داو نیداا اهم الا ناطاسناهح میام حس “نامر هی اماما

 ندیییطحدجایرار دهد اور رب قعیر دراو تیاور یکیا هد اب یسهقرخو نیقلت

 لوا یارعدجا مامایجد ییطخ دجا تولوا سول هقرخ
 ندحاسنلارکیولاید

 | یرسویدادغب دج جد رانآ ندیلش رکب والواو ندحاحز دم ید لوا

 ىلع ماهاو و ا a ی اط دوادو رک فورعمو یطتس

 | ررواوا لسلستم هثايحلا يطا هيلع تان كرف ترضح ندههحو هلامرک

یک هکر اب مرح املا ن اطاس هدتاور رب و
 : رانا تواوا نعلم ام نداریک ندا شک 2 اب ر

 یصاصلا ندلاهیحو درب ا E او ندرسار اع یحد ۱

 دشحیدرانا یروخدداس# جد لوا یروند دجا ید رلتا یرکب دمع رلناو

 نمامار دندننهح هفرحو هر ول هرول ٹاور هکر درلثلوا نعلم ند یدادعد

  رتنابودبا تبعص هلبا یارغدجا ماما بیهلاوا یراهنءذع نالوا ةبحصلا ثیح
 یخدوایناکرک مسفلاولا ید لوا یدمراف ىلع ونا ید لوا جاسنلارکیونا ید

 قم هبیدادغب دنج ندب رابدوریلعوباو باک ی عوبا ید لو ییرفمناعوبا

ي رطرببندنا هییرت یو دنک ی راک د د نیقلتو هقرخو هب وت سب رارواوا
 | تبع وردت

 دهن دنر رش نبعص هرکصندایمگ" یولسروطو نیکملادعب یرلکدتاراتعا
 ا و ی ی یودروتک هلوصح جد جی

 بت ا " اس الا ء و تسل كەرىم ا #۹

 هر اصن او نیرجاهم دب رفن بایرادیسدب مش لها دنس یضرب فوساو هاج بحاصو
 قیدصلا ناععنهللادبع رکیولایماوا هقيلخ لر اک درک بدخ یسالواو لضفا
 نتسناعباتمو لو ء العیماظع دادحا اعیج بواوا لصام هر هذع هللا یضر

 را لوا یوتف بحاصو یون لها هدنمب ةطخ یرب ره بولوا لوسرننس
 طیض هل ولساوب یر رش بسن نکهد جاوا یهتم هشدصررکب وباو ید

 نت تب نیدودومی دوس نی دمای نیا نب دجدلو « اهم ردسشخلوا
 هللا یضر قیدصلارکب ییا نب ا نب ر طم نب تبسم

 99 ءالع نالوا ات 3 نایت هکر رووا e لشن 2 نيعجا مه e ی
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 ناو #2 تاالضو فک رم RE ر ودا |
 EEE ۳ ال ہا هلل الوسر لاق( بام رک درد دعاخ )تلام ج کیا

 دوجول ترضح قنامممسو قداص بلاط یا ( ذج رال زت نیطاصلا |
 ی دح هدیاس رظا دیسیبیرح نوعا ىد وشسلوض ضهناس ورک د :قیالعلاقااخو

 نادارانم) ند تیبا دراتفکو بوررپ (ینرکد نع ساحب )یا یسدق
 تش رط ناصا ناطلسو نواوادراو (ضوصتلا لها مم ساجد هللا عم سل

E ۰ 9 ۰ناملاط ند هرم سدق یدادء ی دج ی مدادا سدد تک نفیعح ناهرب  

 هدق داوا لاوم وا هل را ہھراو هدي فو م مت ندد ايعصا تاباکحو ایلو تالک هب یھ

 تد وهت ج هدهآشمو مد و " مدد ده اے ۲ هکر لثمو و اوج هلهح و و

 لیلد ید هدو رک نارق داو و نوتلواراسشتسا رارکت ر واک هژوصح بل

 هدتاورو لقن یتتالاسو تاماقم كنيفراع لک صوصخاب راے عروہ ردح کاو
 ینوص نالد لهاحو تااح ی نیک دم رک ر دو یس رب لنهلیلح دیاوف نالوا ||

 نالوارنص 2۳ دن امورب وزب ماد كشو ول دود ناشر ره نالوا تروص

 ناکا ن اتوار د یرهدیچ لاصخ تویلوا دتش رف هن رله قو رسه ٿ ارابع

 هده بسم تعفاوم مدع هدرلنا هنا وحا هنس تاحرد باب راو هی ناماعم

 تولوا صالخ ندنس هدناطیش نومو قرصت را یدار ادرحب هدک دلیا

 نوا ناک .عاجساو رل 1 وا رم ندا قد رط .داص مه و موقا طارص هداح

 ا ح ور تڪګ 2 هدف دلوا دعس" نه نادعتسم نایعسم هل رله

 یخ هلا هر ونس لکی قالخاو زوم "هل یلح یاصوا تولوا هدنس هراس

9 

 | ندد یسدبرک ( لسرا اب1 نم كیلع صتنالکسو ) هندی ردماو |
۱ 

 . تداعس هر |یرهشن رش تیک هطاسو یولیق تدشل هت نماد كلود ں>اصر

 3 TT اص ۱9 3 هل ردو داصم دطوا و ۳

 ۳ ا 7 ا ۲ ر 19 شر را لاءافواو)

 یوب رطدر واعدم الوا ندتم رط لها نایاوشب نالوا هیهاذتمار قیاعح زومر

 یزد ام دلاو لهرسن س دق یور ندلا لالخ اال وم ی ولد ترد ءاکراب مرکو

 تیطخلادجا ن نیس اند دلولا ندل اهم حاملا العلا اناطاس نالوا ا

 قتامارکو بوا اتمو تاماعمو لاوح زا الا قد رطب كن هرس هللا سد

 RS نوار E یگ “ںوناو RR هد 0 ا

 هو ۶ یخ دم ا و هه جز هم لو چ ھم ترس وتو ج ا ر وک کس ۹ ےہ 7 یہ کباب میت دعکنہن 03
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 || رول منانتحا هلا فن رش تبب وب ې هتن رلرولوا نونګ نودنا ع وجر هنالوا

 یتسح یعرک ق رعماه هع رج ن وحامل اخر ایقاس # تسب ٩۴ ردشلواتراشا

 : هدقخاب قابو قاطم ءانف لوا هروب نح تلاحرک | سپ 8# یخ رم !رجام نونج
  كنا هدنانکم نایعا بناه ماعو تان اک تارذ عیجو بولوا میادو تباث

 | فصتم هلا قسیعحرعفو یتاذ "یتاکما بوجو بولوا عقاو هب وسلایع یتبسن
 ۱ تلاح هلی قتهح نمل تصوصخ نوعکنا هدنامز لوا هسر ولوا ققفح*و

 | هنندلوا تافصواعسا نیعت الب .دوجولاوه نیحنم دوحو نکلو لاق هرظانم
 | هدهاسن رب ره هلوالک طی مهو لک مههدانعمک لماش هاشنولم اک رهظملوا ءان

 دلج دننب ورد ورج 46 تیب ۷ ردراشعد نومگنارولوا ترورض كعازورب
 تافصواعما هروب رم تلاح اما## تسن شب ورد لکو وز ج دشابنرک #* لکو و زج
 نایحءارک *ب رودو اع ءاهظح *رودرک عب راراودا نانلوار اّتعا یطباسب كز هیلک

 دیک بنا مچ كنهرول نمراودا رد دارا ءارغص "هرودو نر دو ءاطسو "هرودو

 كفحلمکمو لماکو ققح فرا ندبارس هدنسهيمجبا ةبعجو هيعج "هیدرف
 | بطق لوشلمکمو لماک لو ارلوا هدنرمغ زولوامواعم هدتس هیلاک تاشو تارذ
 دحاووهور)ردبارود هن رزواكناهرخآ یا هلوا نم دوجو كالفاکر دباطقالا
  سابلر اتعاب یعسق سبالم یف رهاظم هل ع نیدب الا دبا یلا دوجولا ناکذنم

 | دنصوو مساقلا وبا هتنکو دم هل یزلایبصالا دعا رخآسابلراشغاب عال

 قیلپ مسانامز لک ین هلو ماسایرخاسب الم رابتعایهلع نی دلا سم” هبقلو هللادبع
 محانتلا به ذم نم قیقصلا اذهق اش هوتا كابا ع نامرلا كلذین هسایلب
 نکلا نم هل مالسلاهیلع هللالوسر نا لب كلذ نوکینا هلوسر اشاحو هللاشاح
 لازیالهنا مالسلا هیلع هتنس ترج دقو :روصی ىلج: یتح:روص لکب روصتنایف
 من هیتحوهو رهاظلا ھو افلح ےھف مهناش لعبا اهلک ءروصبنامز لک ی روصت
 | :* یلجت نیعرد تسناروهظ# نعمیولژزا نیادوبن حح »انت نشاک 9۳ نطابلا
 باثفاو یروهظهدلکروصكن دج ار ولو ید رس دا رم ند: الیصفت وا لصاطا

 || هسحو رد زور مهدادعتس تی هدن الماک تولفحور لر هب ونطصم تعیعح

 | یذودرم كنایلواو اینا لج حانت اریز ردلکد حمل هتاننو لولح اشاح
 || ردشمد ید راطع مش هتن  دیسهدس افماهوا كن هیعیابط ضعي ناقاففس القو
 | ي تسا نیقيلانیعهن مه نازارم# تسانیهر نان وب تیکح هیت ظذ
 ِ یار رمح ان کر اد هکنناجزا ارهتکن كب ن رم # راد دزد زادنا ترود مات

 (دیاعر)
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 و یی و نشو لودقورولوآ وتو

 هلتطاسو هدر الرازمس | نارضاکو هغ 30 ماسر دیقوذدوهشو ییقح عرب |

 قلعتم هر هب راولا قلاعح نادهاشمو هب رات 1 تایلح نالواهرعسم ندیحور تیع

 دن سول وردنیقیلالع هبن ره ءاهتتاو نیفیلانیع هبت ءادتبا هرو نع هبت رب واوا

 | هجو دو مشهدران آنا( هر ىجا یلصم) في رش ٹیدح یاو ر یتالص كن اعضا

 یفارصناندفاکتعاهراونارب اظ خو ضارعاندزات ءاروصو هلاکم و تاجان هلبا قاب

 تانسح ) هک ردیندلو قود ړع,لوارد هیحور هفیط).ک (سماخروطو)زولوا هل

 هدبن اعور ج ورع روط تانادم بایرا ناتلوا فصو ما (نب رقلا ت اتسراربالا

 هنناعمو نایلجم ةدهاشمو باتتحا ندنايعط هلا یبس هلق نافضص روهط

 یاوعفر هدننالصایسد ییاهصا ه بت مون بولوا قلعتم هنافصو اما رارسا

 طا هک (سداسروطو )رولوا نیسوق باق برق ماقم لان( نموا جارعم:واصبا) |
 هدد رذو هیلالح ناعص فطاوخ تاس *هلسو هکر دیلاجا عرب لوارد هیفخ ۱

 تن رارسا نالوا ودجس# ندویعلا بيع هلا هیلاج نایلحم فطاوع تایذح |

 ده تم نولو | قلعتم ]0 سو هيلع شوفنو ند هب رکفروص

 هیفخ تاج اتم هللا تینا ء افتناو تدث انآ ےک ءافتخا ۃواص نالوا هدرووک ذم

 تالسع تداغو هللالا نار اس ریس تا ةه هو رد هب ونعم نانانمو

 ءانفهک ر د ویغلا بیغلوارد نخ اهفیط) هک ( مباس روطو ) ر دهار ناکلاس واس

 للاخ خد ندالخو انف ناو گاس 5 و هدحررد كلاس یاذءالخو قیفح

 ندیاشسلصو صعهدزا-لوا اور دی!عوجر ره ایافو " ۱

 تبحاق)هیناذ تبخروهط بارشو شودرپ یھ! ا اش تعلخ نالیزویب تیاثع |
 كنهآه تام ودورس ایل ۱ نقلا تدح ارح لدتا ئو دا شون( فرعا نا

Esیتاشهب هيا قلامحو هن وک تاتهام تایلباق لات نداد ل  

 نیمز یس هعرج كلا رفا ور بارش لوا ناذاد عب بولوا ضرعال تفرعم بارش
 رح یتحبودنا شره هراس تا مهنایعانادادعتسا تیلباقتسد د نرخ 4 AS رج

 ۱ 3۶ ذع رج ضرالالع انف رهاو اتش چ تد ۳# زدرلشعد کت ردیارو ددمدآ

 هرم رع یاد بح شوه دم تنه یا ه 17 ۴ بیصد م ااف اک نم یمرداو ۱

 تاعالا E EE در < ا نو وأ ياا ذ هکوسلوا نور 1

 ات هه 7 ۲ زا نیت وئام یھب ام ریس روا سو تم هک Î دو هو کی

 ین 2 سو ۳ 1
 1 ۲ م ات .

 زین سم

 ا ا ا ل

<3 PTI PNY OA 



 مع پنبه کک ہک و یو بس زی اب

 3 ا ۲ لطم لتعتو اش 5 اانا ا 3 TE E رام و
 8 هدتم عح 5 ندا یقاو فراع هکنوحسد ردقلطم دوح وم رظ) دوحو

  رولوات ۳ اذروعشپ تاذر وش هل !تافصو امان دیار وهظ هدم دآ تام هر ود نه هبت رع

 ۱ در دوما ود نام ا9۶درکر ذک همهاه هبت مر 4 تب ۶ |

 1 ۱ اا تفوح هناا هرهج سهو هار هفیطل هک هیلوا ناهس دقن رش

 هفداصم هب هوسات دیحا تدحو بره بو دا لر ندت وه بيغ دن

 ۱ نیت نیعب را یدیب مدآ ةنیط بحوهرب نک د هیج دنا

 e شک مو هور رارمصاتعو ه قبس تکاوکو

 تکرحا ارز شود لیاعم ه.ش به ها د تدحو ةو هژ ول نایکتسا هدل "زن

 رولوا هآدبم بناج ع ور و تکرح هلغاوا یروک یربس روطو یرود دوجو
 1 [هلیلنیعب راهبر اقيم معتق بولو ارض هنسجل ر اید یاس ال امکنددعاذهاف

 ) ترهطاحاص 1 تراشاهرات هد ون هأب | یس هع رک ت مآ

 یدتنافدتک ی رسوب ید نی رش ثیدح ( هناسا لا هباقنم ةمكحلا عينات
 مرجال رد شک هروهظ ندنتبعجج هبناذ عبسن تافص هکنوچ ینانا بكقاما

 و نانو موجز یا چ بو دا اتقا یان رب ہدف تعص زیر
 هعیس راوطا هبهروبزم تاروهظ هکر دنا ست 2 14 َت یدب هلق

 ںیع الوا تاناسمس کد اتروط) رچ دوش او یاس

 0 ۵ لنت دا ظا راو یط رع ا هدجا ءم نو دح ت تشک و یهر ۱*یوکلم

 ۱ طارش ظفوج بابا ع ناک هلوصح* د هت صول و رشود و دیو نجف مع
 رول و هبت ره بولوا قلعتم هتنلاعاو بادآ كشاهمروما ح الصاو شاعشنا

 هر وبن اوا قدور و دف رع ناکرا ءاداو هرعرش عاضوا تماقا یا ص كن احصا

 عرب لواردیسفن روط هک ( یا روطو )رولوا هللا یمن ندنافلاشو یعاعم
 ی تاکا هدّمتسم نددبرظذ وق بیغ هللا هيلع وق هطساو هکر دف رش
 ایج اهر ولرم بر هتولوا 2 هی لیصحتو داعم ح الصاو ل ا :اضدو

 E !خ وسرونانيمط اهدنناداحر هلب فو> دو عونخوع وش ال

 | کر دینی لر لوار دیبلقهک (تانروطوررولیفب ںانتجاند هدو د متاتیهو هدر

 1 نالوا و رس ندیم نما فا نت فا یا وتو

E ۳ + 
 ت



 تر سم

> 

 لکا بوسلوا بیکحرت ندی اجو یناسور ملا هروک ذم هکر دم دفط)

 هتان قیقحلاو هصبلال ها دنعو ردشلوا ناعونصم ها 1 تاعو ِ تادوح وم

 1 یر یاد ید رس لوشت تادوجوملکآ لو اور دق وب هطساو هههانیب و

 یو مو برا عفو و و رهن تقلخاف كالول كالول ) |

 لغتشا نمو هيلا لبحال تقلخام تفس یلغتشا نه ی داو لحال تها

 9 تورج ا e وب 3 ى Bu تعلحاع

 ۱ ا ا ر نوک داکار بو 05 ِ

 : منهج قلخ اعد هدانا )رولوا راکشآ یسانعم (یضغ ىلع تجر تفس )

 ین هتکن كنه رش تیدسح (فنطا لا هدابع قوسداطوس هتجر لصف نم

 ارز ردقو تصخر هرارسا فک هرکصن دعس هراوا لد ی ۱ ءآ رولوا نایع

 ندر دق رس ءاشقا رولوار دقمس ءاشفا "یضعم هشلق هضوخ هرهدا ز ندنو

 < دعطق امر درلشهروب هوشفتالف هللارسر دقلا) تو دنا ین تش رطرب اکادوخ

 بیک ناد رون هر # دهه ناهدزا رجا رم هک ٭ مسرتیمو دلت دش مس

 هک تم تاذ نعپ توهال لام اما دهج نانع نم تسدزا مسرت # تسدش
 تا اسا میج توام ار زرد راتعا ضار دارعم ندناعصو اعا عیج

 هل اق الطاو درج را تعا هنویرعت ندنافصواعسا هن بولوا لازال قاب هلبا هیلاک
 ید لوا ار زردلکد نکم ید ےک ها یراتعا هارد هدناغ رب تح تاذ

 ندنآراتعا عیج ت تادلا ی تیح e هساا تاذردرابسعارب ندنارابتعا /

 ٩ را و یر عیچ یو لوا ۳ ك ضرف یراعو درج

 اا اط و رول نم ب نا نیعیس هل نا 0 لع a ڭا لاک

 | راشعالابدوحو قلطمو تک ت تادس(هرصددلردا نم لک همحو تاه تقر حال

 ر دل وععمو ردد وح وم هکنا لاح هوا هیلع موکح هک فیکف وا ل لوقعم روک ملا

 E لون سرد ااا ۳ 5

 زر دیاقالطاثلا جو جراخو اندو تداهش (لاعاکاالوا کک ا
 ندنسهیعج هه كن هققخ بنا ره عیج ر دیلاع قاناسا رک توغ مع اما ۱

 || ردنوکلمرسسهدب زرار دیارمعت همنابر کر دم هفیطلاک اهک هیهدآهقیقحاریزر دترابع



e O E TERE rt: a I EEG 

۱ f AND 

 | ا

 ا ردرالکژم رزوا ناسا عونیر رو در ولو دغا رکن له

 | هبدیضرا تادوجومعیج هکلب تاناویحو تانابنو نداعمیدیرازه رابرارهو

 | تیاور یوهفم ( اکلم"یش لکلنا ) مالدلا ماع ندهةلاس ءایناو ردرللکوم

 ۱ ( تمت راعق لک عمل ) ید تا لک | ةيلع ناک رف ترضح بوتاوا

 رشي دب هللادنع نم هن داحشا یراءاو قاروا كتخردرب ره هکلب و ردراثهروب

 | o O E كنیقب و ف کب ابر اکو دبا لک مهتشرف

 | ید هدف رش تدحو لد دان ها سا دم ناو هللا هنس ترح نو

 مالک ةصالخ ردشاوا دراو ( قربلاكلمو دعرااكلمو یرلا تالمو لابا كلم )
 5a رندنلاجج ( یشلک توکلم هد یذلا ناخ ) سورع هکمادام

  ندیاهدهاشم هفشاکملاردش و نمالوارداق هک اردا سکعهیهللا:ردق تقیقح

 ۳ ید ذخ كيف نرم دق #4 تس % ندنرلٌرمح هدعح نردق جد دوهش تایرا

 ناناوا رک ذ لباق مس یا لصاطا رار دا نتاجانم ٭ اکیفرمحت نل الیلداب #

 نالوا هدحاورا ماعو لوهعو ع لاع ارب ز رد هیهلا تارضح عسوا هیخزرب هبنرع
 اچ هدحزر, اع و هساراو هنره ندرهاوجت لاوحاو ندمزاولو رهاوح

 اإ تامارک و تازععم مارک ءایلواو ماظع یایناو ر دراو یلاثمو تروص كن رب ره
 اأ تاذلو مالآو ترخآ لاوحاو هسرار دبا راهطا هنره ندناداع ا

 | هک هنره ندرلتربع لاشما كوب و ندطارصو با حو نازبمو ربق باذع
 ۳ ( نونعب مول یلا خ زرب مارو نمو ) یاوعترب هسررروپ رابخاو یی
 تامامم لاوحا قح ردندنسهب رغو هع نالوا یصحالو دعبال كخر

 هک هره هنا دهاحګ بارا ندنامانم لب و أنو تاعقاو معتو نافشاکمو نادهاشمو

 لاعو و ردهجرادعم ید داوا فقاو هنرارسا كخزر ماعوب هسر واوا فدک

 نالوا ندناروک ذم مزاولو هنن دیلاومو رصانعو الفا نالوا هدنداهش كلم

 ندناسنا ملاعو تالوقعمریاسو تابفیکو تایکو تاک ر حو ع اوئاو ساتجاو عاضوا

 بواوایرهاظهولیصافت كخزرب ماعاموع لاوقاو لاعفاو لاوحا نلک هروهط
 یلاصت لاق اک ردهدقعلوا هدهاشم هدهلطاشمروص یعوحر عج اره كن هلج

 مکلاجایهاعامال.لاهیلعلاقو ( نوعجرتالانیلا مکناواثبع مک انقلخاعا متبسعق۱)
 ںاتف 1ز سکعوج # تسایع لاع رد هک یریح نآ رھ ےظذ ل مکیلع درب

 ۱ نآولفط ¿ نوح نیا هک *# تسیهباس وح ماع نازاتاسوسحم هک 4 تسناه> نآ

 تک فا تاظو شر ذ ندشرع 4 یدقلخ لک ندا ele تشسهیاد بنام

۷ 



 قا 7۳۹
E a 
E 

 اللا E لاتو ا 0 ابلاغ ا او

ewar بم 

 رابتعا قلعت كنوکلم رک | ںیہ (سالباو مدآ قلخ ہللا نا نولیالو ضرالا |
قتهر ها اوح و نايعا نالوا یتوکلمهسروئلوا ۱

 دیس دق ح اور اوهرب دم هک المو هقظان سو
۰ 

 هدنیموبفدوهش دنوی ورکه حرک ا رونلواقالطا نوبورکو شرع" هلو

 تیپ ولر ضيف طداسو رانو نکلو ر دقو یرالت :افتل هماسحا ماع بواوا ناخ |

 کو دراما و هدف رم نهم نده ی راف وات هولا هاکراب باجو

 سدردقول ح ور مطعا ندنا هد لع ۶ ءاللم رک رد اع حدد تا بهر نم ۱

 لوا ) مالسلا هیلعل اقاک رار د لوا e اح ور هلب ار اشعار
 تقی !افءربدافربدا هلا اقع لبق افلمقا هل ناعف لععلا لیلا `

 تاولص ےظعا ح وروب و (بقاعاكب و با كبو ذخآ كب كتم ىلع مرک | الخ ۱

 و هلع لیربح رک سدقلا جور تولوا هدئوا فرص كوس ورک هیلع ْ

 نالوایدادعتساو دک تالهرب ره ( مولعمم اهم دا لا انمامو ۱ یاوعفرب وردهدنرخا

 هدیلاعتو سدقن لاک هز ولام هتسدق رهاوح لای و رد مت هدعولعم ماقم

 هلعمالوا توام رلصا «دنرلنایم تولوا هد دو سددت تا ا کم ماا

 ھمارا دیس دق حاوراو ه عطار نوت و یدلبا اضتفا هر وش هیهلا تم

 هو هفیطا روصالوا هدحزرب هب ر نالوا مقاو نیتدت را نم لواند رخ العن ۱

 سد هلک هعوقو تسانمام ع ون ةفاْنکْلاو ةفاطللانت هک هلواهرهاط هلا روت |
 توئلوا دین روصو حاشا ٰلاعو لاخو لام ماعو خزر مع هر دین ره ول

 هر دمو هعبطم سوونو هلمام حاورا جد هرهاوح نالوا هعلعتم هر دب ول

 ندیاروهظ هلا هیهش نأیهو هر ون لک ایه هد هبت رمون و یدن)وارسعت هر واس

 هیعونبابراو هیخزرب حابشاو هینوطالفا "هیروت لدم هی هلک روصو هیلقع بسن
 رهاظم هرو نهر وص قیقکلادنع هک افح یدلوا و ید هبلایخو هیلاسم روصو

 هعیعطا ید هرو نم رهاوج بولوا هیسدق حاورا یاعو هیلععروص

 ۶ دش س دق ح اورا تروصسدا حابشا 4 تر ۷ ر د هلک وص لیصافتو رهاظم

 ردع ییاناناحور نالوا هده ول و + اخر ناار وی سدق حاوزا

 1 رژد نابناحور هرلد وب دکر درا دنا هوالع هنفرصلو رب دن تكماسحا مع ی :

 لها هرانا هک رد حاورا ندا فرضت هدنا وام یم ر ر دم ییا ید راذو |

 هزلنا هکر دحاورا نلیف قرص ین ی نانو ا ا ا 1

 س هل توت در 4 مو همت

 او هزينه ۶ ءاضس , اضرا هلل نآ مالم ۱

 | یصعیاعت همانا نولعلال اقلخ ةن و شم ۾ نا ابن دلا میام یه اموب نوش ۱

rer + 1 

 سس



 | ید ادب بت لا 7 فو نگر 3 ها وا هناد ر

 » | یعدقهللا یلاعت د ناک ٤ یدبآ شلوا ییعا فو لک لقع و دمت اغ لوا

 | یی دش یداحتا اوقلخ 09 دزاناو ماجا دنک## مدك وك |
 || ندتوکلم یه دکلم لاعوت هک الوا مولعم ڊچ لصف دش ی دنا رایس و رایس

 أ کا عو تاس ونس ع كلم ماع ار 5 ردلکد هدناکمادح یوا ناب ,ورعت

 ۱ یاهتقم اهاد ردلکشم ر اهطا هدسوسع ییانعم نایلوا سوسح نسک ودسوسح

 ۱ نیفراع لگرباسو ږغ هللا یطر ین رعن دلا ی 2 قیعجاومرحت قیقح ل اھا

 | اردو یاب زاجمالا لسس ع هرزوا یراةدروب ی ےھحاورا هللا سدق

 رابتعاب سپ ردقلعت یس ر و درج یسیرب هک دراو راتعا یکیا هتوکلم مع
 ۱ E -راڳو هرهاق راون :او هد رحم لوةع هرهاوحو ن ايعا درهلا

 | یو رب وکلا رابتعالاپ رهاوجو نابعا نانلوارکذو رواد هي هکئالمو
 1 رب دن كماسحا ke هوجو زا نماهحوكزاالنا هکر دو ثعار هنس هیعس نیو رولوا

 | دن و یررشو روش هلهجو جه ندنابلاعو مع بویلوا یرللعت ه:ةرسصتو
 | (عقلخ زنم هل الح فاوماه)تویلو !لخ ادرازوهدراواروم الرام دحج“ هم دآو
 ` یدالغاںاملا نه یکلات ون نهال مر حشا |لاقاک )ردشعلو !یصوولد

 تعنمام ) ابال لوس لحورع هللا نا هتم حور هلال دنا اعا زنا و نيتسلاو
 | مالسلا هیلع مدال ضصاصقخ لاو فب رشتلاذهج ىلع ( ىد تقلخ ال ةت نا

 لح و عا لاتو وهکتسا هنا هنعربخا هن اف ناك كل ذکو كردى ( تربکتسا

 هللیقالافو (نیطنم هتفلتگو ران نم یتتفلخ هنمربخانا لاق ) سیلبا نا هب اک
 تنکما ) كرظن ق افشلوق یتعم اذهف ( انیط تفلخ نلددسهسا أ لاق دا
 سابا لهج رهط اذهذ هنمرخ مالا سفن یف كنا یا رعالا سفن ین (نیلاعلانم
 | دوخ امالا ته اولخدب م نيذاا هزلالالح ف دعا هکتاللا نيلاعلاب دب ردقو
 ا لیرک حاورالا هذه نم لسرا یه ةكّناللا ناف كت الم مهام حاورا مهو
 لسراا مه هکناللاو برعلا ناسا ةلاسرلاآیھ ةک و لالا ناف هلانماو مالسلاهیلع
 او ریه ۳ ,6)هللالاق نیذلا مال دم الا كالم م ی باغ ةصاخ حاورالاهذهنم
 بطا هنارکد اف هللا ناو دوخساا تطوخ ر اا حاورالا لحد لو( مدال

 سلبا تصنو ( نوعچا ےھلک کت اللا رصسف ) لاق اذھلو کئ الا
 مدآق اهلا ناله لالج ةا ع اورالا هذهو لصتلاال عطقنلا هاشتسالا |

 (دلو)



 7 مس ۳ FTE ردن 5۹و و ما تدار هه

 |( قاطمدوحو هکر دتلود ږې داد ا وا قالطا هل هلاو قح ٠

 درامد د روک اب مرآ داغ نی بم |

 5 هعیفطاق %3 دناوخ شاو تاع گور HK دنناوخ شین مدآ ی ھورک( تا )

 هظ ) جد ن هر + تفیعح لیصفت هشت اس مدآتیح | ۱ ۳ ۱

 هکر د هیفاضا هام ور تاتصورلذع دردنراشا هرانع»وب یع ی

 ردد ھا غ تافاضا قوي دن یر رهو رد هلصاح ندنناذ كتاف هدناد ا

 سن رد اذ روهط ادم هلی ھا دال ۵ هدر ل ءاسحاو روح گوا

 ند هلع روصو E ر لد هتا ناسیعا هرزو الو هو محور رگ 1 ری

 هلعروصو هتناث نایع اه هرو هوحوو ردشلوا ر تک نروح كرو ] ۳
 ةا هطب ہل قورحو هاد تانوشو هاا قیاّتحو و مادعاو نایهاعو |

 هد ر و ماعو مع مو تءدحاو عامه دتیحوا بولوا رشد دلعیسد تاب

 | هددند ره هلا تیدحا هب مو رد شید مادر منرضحو ناکما 4 ۳
 ۱ رارروس هنعهللا یضر رک اش م هتنردلکد تعیفح ردنزراتعا اغ نالوا عق ۰

 0 ا 9۶ لاعلا لعا یردق ناعلعتم ۴# لفن ۸ E فو ۲.۰ ۳ تان

 | هتبانابعا نوحو *لصو نع لسفوهوه لکلاو # وه تناو تنآ نحو ۳
  ردناروهظرخانیعترب بودنااضتقا نارا هدناذ دنر ره هننوا راغعا هلا تا 6

 یبدلوآ تا اک میج مویق هسا تاذ رولوا هناذ نا یهو كنسهلجو | 9
 ۱ و بڪ 2 یماظد رواوا رهاط ناد "یکناکب تولوا دحاو یس هلج ندنهح

i۱ درب ز # هدشازاوت ورا فیعط كاخ ۴# هدشادس وتز سه یا هم ظ  

 م 0 توب ةتا نايغا نوحو##تاذب E و نان وٿ لع 7

 و س مارحا یباعع رکاو راردبا زر ر اضقاکا هنلوا راهّتعا هللا لاوحاو

 تأأیهو هیکلف عاضواو بسا 3 تودنا لوزن هلا مزاول عوج هننرزوا 8

 هللالافاکورونلوا رعت ردقاکا هسرولوا رهاظ هلیادسکو ک تالاصتاو تانارق
 ء اسلا نه مالار د مولعم ردشالا هز نامو هن ارخ اندنعالا *یشنم ناو ) یلاعت

 ند افاضاو هيلع روصو تافص ها ر کید ران هولح لوا هکنوحو ( ضرالا ىا

 تولوا اد وه لاعفا ملاعو ما لاعو توکل م ماع یدلیف رظن هیودنکو دنک ۱
 | هیحور تالک عاوئاو هیسدقرهاوح نابعا نالوا هد هبن مو و هرول نح هبت و 2

 قره تظخ ا دنع الما ناف نالو و ام ۱[ و
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 هم ۱ $

 أ ها نالواق> تآ ع كنودنک ییودنکو بودا حورع هفاصنا هللا قلطم
 هلا هیلیا هنباعم نغوداسوط تاذدوجو ندودنک سکو هدهاشم هدنتاد
 ثیدح ( لس رمی الو برقم كالم هيف یتعسیال تقو هللا مم یی ) ندهروب نم
 قلبئا تقلع فا نا تبیحاف ایفا زمک تنک ) بولباژب وربخ هلبا قیرش
 #9تسدن یب ود ارقحترضح بانج ¥ نشلک #رواوا ند ولجو ید(فرعال
 ندحوزدهک * تسااحاحا داحاو لولح # تس یولوامو نم تقص ح نار د ۱

 توصوردناقاانا ٭ دشا دجنوجدوخزا ی اخوکناره #تساالض نیعییود ۱
 لولح#*تالاسوریسو كولس ددرک یکب # تالاه هلج یایهجوایدوش ٭ تشادضو

 + دشادح تسهرک دون نیعت ی دربخنیعژا همش تدحو یو 3 د رمخرهغز اداحاو

 داعی نا هجرههز # تسدوم رد ترک قلخدوجو#3 دشا دخ اب دن هندن قحهن ۱

 ردشلوارهاظهب ودنک ندودنک هک یت اف نیعن هد هروب رم ولج سپ ۶# تس د وب نيع
 فط اسا هبنوکن ایعا بترو هاما بذ مامت هک هیط احا ةيلک تیعج و هیقیفح تدحوو
 بولوا موس ره هلا جاه دنا تعدو موس وم هلا جار دنا تمسهدنسب واطم یط كن هرول نه

 تالاسمیرأم لیمکت تناهن هک هیدوجو تانیعت كرادم بنا رعلیصفت تیادب و
 هر دح و نراك هنو هرک تدحو هن تودنا روهط ر دلو عج هلا هر دوهشنایفرت

 6 در ځر یب ود هکه ز نراورپ نادنچ 4 یعاب ر ردرلشعد نوچکن ارلوا جانه
 هک یسر اج * یک. دهجرکا اكيلويوشنواوت بت در حر یورهر ی ودتسهرو

 یروعشیبا حد هولجو هک هیلوا نخ هرینم رب اما ٭ دربخرب ییوتوترک

 تاذ تیدحا سپرد یناسسا لا یسب رب واذ لاک یسیرب هکر ولوا نمم
 نیعتو یدج اونو هب دم ةقیفحو هیقیقح تذحو ارابتعا هبناث لا بسحب |

 ادبمو مظعارصتعو یسدقحورو مظعا حورواضیب در دو یعاقو لوا "یو لوا
 تورج ماعو تیدحاوأدبمو ییعالابرلاو باپ رالابرو قباعطا ةعيعحو یدابلا
 فارطالا محو نب رها عمو لصاف خزرب و خزاربلا خزر و هيلع ترضحو
 یاش ین ماععو یکنریب ماعمو نيس وف باق ماتمو ما ددحاو دادضالاحا رو

 تراشا هبه ره وب راک دنوادخ انالوم  هتن روئلوا ربیعت هلیراا هللا ةغبصو
 كنر كياهشق وه كار مخ تسه هللا ةغبص < یونثم 9 ردراشعد هدنلعت
 * دش كتجرد *یسوماب *یسوم * دشكنررسا یکنریپ هکنوچ # وردناددرک
 هد هبت مع وب تاذو# تفایئ سکی ناشف ناجزج هراچ# تفایل هر یناشن ی رج ناشنوز
 هروب رم هعبس# هکر ولوا نوعنم هل هبناذ عبس تافصو# یناجسا لاکر وعشلاراتعاب

 ۱ نایح )



 و
 أ 38م دوح "هدر نکرظن لد نورد دو درک مک نيد زاباج بارد 3 دنا اد ناد رھ

 | درک اونا دیعسو او 3 وجو ٽسجر د نینجوتر هز# ۾ وک چ ینا دین دور دقوت
 مراد یعشچ هک یعاب ر 88 هکر رروپ بور, ورب نددوجو ء انفا نانلوارکذ
 تسو دوه د دز| ت سور د تسو دا تشو چا ھه ددا تسود نروصزارب همه

 ناس رد %3 تسوادوخ هدیداب هدد یاب تسوااب ۶# تس وكنەئ ندرک قرف

 نیساذلا لیساغلا نم تالهح و لاصول | قدا كل مس هه قمح 4 سج-نارض>
 لوا تیافودح هر هیهل | تارمضح دک لوا مولعم ۶۶ لاصالاوو دغلاب هسنا بارش

 هکی ش لوش هکر د قفح .دنتف شا دو تمکح باح او شب و تریصب باب را نکلو
 هکر درص*هسجخ نارضح م رجال هلو ردنههد دوج ضيف هطخ و دوجو طرح
 كناو ردترضح هيل قیافحو هتاث نایعا نعد ردقاطم بیغ ترمضح ین ر

 هدام وژرد داسفو نوک مع وكلم م اغاکا هکر دنداهشو س> نرضح لییاقم
 حاورا ترضح هدننایم قلطم بیغ هلا قلطم لاشءو ردقلطم لاثم تربضح

 ید هدننایم تداهش هللا قلطم لاثمو ردهد رح سوفنو لوعع یب رد هبنورپچ
 ترضح ییسهلج كنروک ذم نارضحو ردمانم ماع هکر د دیقعلاثع ترضح
 هلماک ناسنا هبت مع اذهلف ردنارمضح عرج ةت بولواهعما هیعج ٌهيلاک ةبناسفا

 # عسل اھو كيف ءا ود چ رمش 9۳ هنع هللا یر ىلع لاق اک را شع د رد هسداس ترضخ

 عزو # رمل ارهظر هفرحاب # ىذلانيملا ناكلا ناو # سی صبتامو كيف كءادو
 * جراخ نم كل ةحاحالف #* ربك الا اصلا یوطنا كيفو #ربغص مرج كلا

 ربخش اهفنصم ك_نعو * دیفتسن كب تكلا یف رظنتو # رکفتامو كيف كركفو
 | عح قاف كلاسر هک هوش قفاوم قیفرو قداص قشاعیا ٭ لصف #
 یشالتمویات ید ندروعشالو زوعش تح هیمدع نادیقت ماتو هیمهوناتیمن
 كندرول نةلاح هيلا ع وجر هنسالوا *یناذءانف كنودنک هلا ىلصا ءالج بولوا

 عفرونافصو اما میجطافسایناذرک | هکر ونلوا راءتعاهج هلل وب هدتاذ هدنسازا
 یراتعاخد كطاقساالو طاقسا یح بودبا رابتعا هلا ناموهقمو یناعم مام

 قلطم ضايو راونالا رونو تح تاذو دوجو قلطمو دحا مسا کا هسرعاوا
 نونکمبیغو نوصم بیغو بویفلا بیغو توهالو نیستالو ینخزکو او
 بونلوا مست هللاناف هلاحوب و راردبا قالطا تیدحا تاذو تب وهبیغو
 لصاو فراع هکنوجو ژرید نیسنال ملاعو توهال ملاع هبهرون نم هنر
 دوجویانعمو قحتدگ و تعنو یتاذ ءا تفصیودبآ ج ورخ ندانفرح رعق

 سی سس ستم ا س تم



 ع ۱: ۶

 تو د | سا دقنو فصو هلکنا ید نموء هسا شا هرن ند یش بو فیصوت هلا

 ندناذلا یرکفت نالو! بدا ءو س یضفمو هیلما تیاعر بدا نسح تباغ هدیهلاباتج
 بو هل هرسسدق راکدنوادخ الوم هلوا هرزوا تشخو فوخو زارنحا لاک

 كابو موصعم بدازو #كلف نبا تسنشک رونرپ بدازا 4 تب ۴# ردراشعد

 نار ورس هک الوا مولسعم لبقم عقتسمو لباق بلاطیا ٭ لصف  كلمدمآ
 جک فشک ییئاس جو لئالد "یدابم لتشرط ناو رهرو تقیق>

 هدنن اد هلا تعبر رو هيلع هرمز لوا الوا بولوا حرص دوهشو
 تفرعمبولوا هدشناسر هلاح تقیقح هدعب هدننک لع هللا تش رط او
 ةعيدح ءادرحاو ند ناکرا اذهلف رارواوا هدننس و هدیشناد هلا یرطق رظن

 دیلع هللا یلص لاقاک ردراشلوا تقیفحو تش رطو تعي رش یدنب کم السا ءاثب
 ناشوارک ذ یدعا ( لاح ةقیقطاو نلاعفا ةي رطلاو یاوقاةعیرمشلا ) سو
 هلا م الس! لاک صقان صنعت دوجو نایلوا ناینبلا صوص مع هلبا هثلث ناکرا
 ترضح۶ هتن رد هصوصخحم هلک هیلک ةعج تروصاذهیللع ءا رم هلوا فصتم

 نماب ) هکراشمرویپ هدشاوج لنوطالفا هبلعو اتیلن ىلع هللا تاولص یسع
 . راونالاب سفللا رب ونتل ایلاطنک ةيلةثلا نازومر لاو هیلعلا تادادعتسالا هللا تفرش
 لحس یهیلاذیقابلا رادلا ىلا ةيئافلا ةیثدلا را دلانم ةبذالا هيسدقلا ةيهلالا
 ) مقتسم طارص ىلا فاکرمغ لعدلادر ناف هيك الا سوللاو ةرهاطلا حاورالا

 ضیا هلعوجر ندورج لقعروط رالماک نالوالع هلباهبلاجت فاصواو سپ
 هدک اردا ق وب ررس هیرصنع هک یاوقوه شب لوتع ارب ز ردرلشغایلک

 ماکحایرشب لقع ےکحرا او ردژرتافو رجاع ۰دم ییدیهلازومر فباطلو رصاق
 ردروصحاکا دا وا هاع فوفوماک ا هک بسا لوشو روصعم هئسهطاییا كتدوبع

 هللا رک ی علاقو ( ةي ون زارمسكارد الال ةيدوبعلا ةماقال لقعلا )مالسلا هيلع لاقاک

 * مدقلا نرالا ةيفيكف يكف # هکر دب ءرلا سبلءرلا ةيفيك 6 رمش #* ههجو
 قب رط سپ 9 مبنلا ندوخسم كرد, فیکف # اعدتبم  ایشالا ءاشنا یذلاوه

 هژبا حلس بلقد رح ند هیامعلداو هب رظن راکفا هکر دوب نالوا مزال هنرلکلاس قح

 هک ات هیلباهیاک تع رع هنهجول هناد ترضح تولوا ملس دهد یسع بطر

 اهبارد چ راطع 9۳ هلوارسم دوجوءانفا هدناذ تاقدارس تاعلوناحس راونا
 لقعو مسج ت سینا: ارد 4۶ رادلاق سالدشاب قّسع نایع # رادلدیور دیاعحم

 . لج تعیفح # دناایناو ایلوا ابا راد # كاب عناصایاتسوادوم # كارداو
erra Crago arpa TALITY au < gee a ama. 
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 سویی ی

> ۱۳ $ 
 روتیا هم لهم $ ناشوخرس نادروم* تقیحر رک # ناشک سلحم

 | بایرا هک الوا مولعماناباو سدقلا ح ورب هللا كدبا مدآ هقدح ر وئو ملا هقدح

 . تبوه بیغو قح تاذ هنک هکر دراشعروب قیقح هبوب نادجوو فشک
 ندقلوایوهفعو مولغمودوهشموكردمكسک جه هقیقط ا هثدح و را تعارقلطم
 نواطیحالو ژ ندنک اپ تاذ هنک یی اعتو هزاصس قح بواوا س دقمو هزم
 ردم هدنابعاو ناوک ارز ردشمو وربخ:نداشم ویلا یک رک لوق( ال هپ
 رب اغتع هاوضاو هع وم ناولا هينا ويو هیمکلا ةبيئاشم نالوا دومشمو

 نیع هيلع دياز یعاوهام دوجو هسیا هدقلطم بيغ هبنرح رد هفلتخم حوطسو |
 رب ره ارز رد مارب دباز هنر ز وا یعیعح كش هدئس ادام ںولوا تعیفح

 ندنیعت تبسف یم“ هلباهتباث نایعا نالوا هدیلآ "یلزا لعقثیقح كدوجوم
 تاذ بویلوا مسم لوعع ناموح هدنلو> ك هعلطم تیوه سپ ردنرابع
 اذهلف زد ىلع او لجا قح تاذ هنک ن دکعا تباصا موف هنترضح كتحت

 هکر ذت ال ) دو بوزو ( فسفل هللا کرذح و ) هدنع رک باکابزیک بانچ

 هزم ندهضو كاردا یتاذ هثک هلیس هعرک (راصبالا كردیوهو راصبالا
 اورکمت )ید یزالا هللا ناولص نم هیلعاینا ناطاسترم>بور دلب نغودلوا

 ندرکفت هد تاذ هل راماظن زعم مالك ( هللا تاذیفا و رکفتالو هللا ءالآق |[
 ثیح نم هلغلوا مو دعم ید وجو ٌكرمع مدعلطم دوحو ی دعا رد رلُشهروس رد

 هکل فاون برقرکم نلوا یدوهشم كن رغ ندنتاذ یتاذ لج یتاذلا قالطالا
 هلبا لفاون دوخاب ردیلوق هدج-نمل هللا معس هک ضبارف برقو یلاح هعس تنک |

 لصاح ردیماقم ( یر هللا نکلو تیهرذا تیمر امو ) هک عج نیب ضدارف |[
 ودنکه ل راتعا تیدحاو هدقح تاذ قلع كروكذم كاردا لاح لک ىلع لأم |
 بویلوا علتم اقلطم كاردا لوا جاوا هلبرمغ ندنتيليح ىلع ودنک هتتاذ ||

 (ءاش اعالا هلعنم "یشب نوطیح الو ) یلاعت لاق اک ردیاقلعت هفح تبشم هکلب ||
 38 دش ایشا هلجج نیع مرحال # تشاذکن ناهج ردرمغ شنرمغ ٭ تب 9# |

 هبهیهلا عد ارش نالوا هل زمم ةي رشبلاو ةيكلملا هارفسلا ذنسلآ ىلع تالذک ناك اذاف |
 ندهءلطم تعیعحو قحتاذ قالطالا ثيح نم نيع یشنم سصز نالوا نموم |

 هک نیعجنا مهیلع هللا تاولص نیلس محو ایدنا عیج ارب ز ردلکد زباج كعا ثحم |

 | هراتمومند زدراشلوا رومأم هللا نا ییهبلسو هبتوبث نافص ردراشملوا ثب |

 یش هز یتوګب ناذ قح بانج عا هل وا لسرو اینناور یپ هکر دبجاو د



 | نالوازوک رم هدن رلتربس برات روص بودیا دو رطمو دودرم یرانا دوجولا
 یاطلاجد یزاصن همناطو یدابالیدبتو ج ینو ةروص هر زانخو هدر

 قو رط بوشود هم مشب كي راتءاح هلک مت |لیمهچتسمار بو دیا شومارف قلب وب ر

 نم یرالنا هلکرش هکش مجد ناطیش ن و راق دلوا یسان ی دیحوت مقتسم

 لآ ییابندو سفن یاوه هسا ضتقم ( ءاوه ههلآ ذا نم تیآرفا ) بودیا

 قسم هدرط (یهیسنف هللاوسن ) هلب رللوق هل ثلاث ندلجا یرلک دتنا ذاضا
 ندروضح هلبارارقا هرایناتشب وقحتدحو هکه رشوهقسف لوشكلذکو رابدلوا

 قب رط بوشود هل ءرکصندر ونو تنحم هرکص ندر و رسو تیغ هرکص

 نیلاض ن دیحر تجرو رک مرکو نیبوضغم ها ع وجر ند مقتسم
 | ملا باذع قسەو نيم ورڪ ن دي٣ تنجو میلس بلق هلا ضارعاندع وقطارصو

 هدلزانم هک یدصتعم لوش كلذک و روکلادعب روا نم هللا دوعن رایدلوا

 بوزي یدوصعمهتشر نوچ راقدلوا هدنار شیب و هتشکزاب هلبا عاطقنا ندلفاوق
 ندنستیانعو قیفوت :وتتسهطارصیالومو یدیسیهلا  تاجانم ر ایدلو| نیلاض

 هدلازبمرپ ههر دشرا هب ییصا دوصتو ةءردنود ندلوب یکورللوق زجاعزب
 كنسادوبعم اکلمزاهح هناج لرهم كنس و زاوح هزب كمانكنس یپلآ همردنلکا
 اول ءزب كلف كنس اراکدر ورب نایع هعشچكفطل كئسو ناماهحور كتخانش

 نس هار سرب هرادصاق نسهانب هیانعض ام رکهآ یوأم هناج كناسحا فنکو |
 یهلا نس هدبا ءاکن ځد ییارتفو نیک اسموب هکر دوب نمزابن نس هاوک «رانمّوم

 ی هروتک هل ول هسزآ ندلوب ونسهیلبد ی یا هکه نسکک لواردزب زج بچ ۱

 ۱ نسکهک یربغ ندز هک انآ نس هلوا كنا نس هک ر هتسیک لوا نادواح تلود

 مرآرب هک مهاوخت وت ی نم *# یسوه مرادنوت یور تمدح رج ٭ تب #۶ |

 ندصالخا یتاعاط راعیطم هک رار روس هرس سدق یراصنا هللادبع #3* یسفن |
 ی دشرپا ندیاذع تیصح هناععو لکد ن دناءاط یصالخا هبخوب رابدلوب

 ندنصغعو ردکعطا كنسصالخاهدناءاط یپلا لکد هباذع ندنصعم هسخوب |
 کاخ هدرک لدبمیا  یونثم 9 لیق تبانع نس ردکنجر كنس تنایص
 تسوپسنمراک **اطعو نایعا لیدبتوتراک #رشبلاوبهدرکبار رکیدلاخ# رزبار
 نک ان ما دیش نم # تب نک لدسبم ار نایس و ون # اطخو نایسلو

 نیز مهریم ٭ ارراربا هضورتسان ٭ ارراومشان هلج نمزا نکفب # لج وربص |

 | نادبوریکام شوک # خانم نیز ناج حرسمرد مه # خاشراچ جراج |

 ( شلح ) (



۱ 
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 فراع ق هلروب نه بنا رم نالوادتی وب ر یراک تب رابعا ندالو ثبت رم ید
 تفرعم هثلا هبت رو ردرارفا هسقن تیدوبعو ههحتس وب ر هيلا هبت و ردعلوا

 ضایفو قح ترضح هعبار هبت مو ردیولخ كسفن ندتب وب ر بتا رعو سفن
 هلا یلک جاشحا هقح لاایشا هلجو هنسانغتسا ندنادوجوم عیجو ندو دنک كفاطم

 دنح ىلاعت هللا رها ام ىلع هسهاخ هبت محو ردنیش لع لیصح هنراقدلوا میاتحم

 ییدوبع م زاول هلبا صالخاو ےلعتو تردق قیفو هسداس هبت معو ردنداع

 قوذو عوشخو قوش هعباس هبت رهو زدتنواسعم بلط ندنیعمو بر هدتنامر
 یاعنو هنا قح ار ز زدناجاح عفرو تاجانمواعد هقح هاکرد هلا عوضخو
 یاست لاق اک ردشهروپیداجا نوجما كیا تابان هتسابربک هاکراپ نی رللوق
 ةیهانتمریغ عنو هیهل | تافص هنما بترمو ( کءاعد الولیپر مکب ومیاملق )
 دصتمییعاندیو هک افحرذ بلط ینادجو لنهمدحا نرضح نرقو هناعس
 هلا یبسكناره لوا هک رد ادهتس|ندم>-ترضح هفسات هبت مور دقوا یصقا

 هلوا هیلع منم دش رتسم دبع هليا داشرا ییاده قیرطو ی دتهم هتسار هار
 . تلالضوک ردقلوا مدق تباثو مد حار هدانغو اجر ندنرعهاکرد هوشاعبت رمو
 رسم هبهلا هک اد جن بویلوا ندّمس هف و اع ن وضْوم نالوا در هتناوغو

 دبعف كابا ) یسهلجج كنهرو نبت ارو هلوارشح های واوابئا بولواهرعتسمو
 هجثراو هنسهم رک نيلاضلاالو مهیلع بوضغل!رهغندنسهع رک ( نیعتسن كااو
 سو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق رد هلصاح هد هحاف ناعم نالوا عقاو

 روتلا كلذ هب اصا نخ هر ون نم مهیلع شر مث هل ین قلا قلخ هللا نا ) |
 دار ندشوش ره رون لوا ءاکآ ع خس یا هآ ( لصدمعف هاطخا نهو یدتهادعو

 رانراوناذعشا نالوا دش رش ثیدس (نیلق لعیزاوت یک  تایذج یک
 رک ذباب حق هم وق طارص نالی رویب تیادهرک اقح راثعد رد هیهلا تایذج
 نیلاضو هيلع بوضغم ردیسهفداصمو تباصا كزابذج شوش رم راونا نالوا
 هدسفن یاوه هس هک رد رلثلاخ مورح ندناضس بح *یاعشعش رون لوارلتلوا

 یدنهم هقیقصتو ع رش بولوا تیکلاهو نیب وضتم هدفبط تان ت
 نادرکو رند هیناسنا هبترع نالوا هزز واع وقت نسحاو م ؤق طارص هلفمالوا
 بحاو نرضح هک ییکردونع دوهحنالوا هدب رشم لواو دوج دوهد ردرلن) وا

 ل

 هک ردشانعو ماعن او تیاده وح قد رط دی الا یا لزالانم هسا هست هو

 | هدشدوبع رشع بتا ره سد رد هلصاعت هدئاوق ( تسلا طارصلا اندها )

 ا



 <. و
 كلف هاشداپ هاب مالسا هنیلخو یدشلوا ترمشابه هو رګ هللا لووسرب السوتم و

 نیمرظا مداخ هرمساک الارمساک هرصایقلا صاف تج رق تعلط دیشروخ ءاکراب
 ناطلسلا نم ناطاسلا نامالاونمالاثعا ناسحالاو لدعلارشان نيف رشلا

 | ناخد ناطلسلان ناخ دجا ناطلسلا نب ناخ دار ناطلسلا ناطاسلان
 كنب راترمض> نا رملا موب ىلا هناسح او هرب نیلاعلا لع ضا او هن اطلسو هکلم هدا دلخ

 رهاوت رهاوج ۶ بولوانونعم هلب رلف رش مسا اکربت هلغلو ایرلنارذ تداغسنامژ

 هنلوصو كنیلصا یو لوص>كالومأموب و یدشلوادیمست وید 46 یونثم
 تاکنو هيلع هيلع تارابعو هینس ناحالطصا نالوا هدد رس یونثم ضوخ الق

 | نالوا هددسحاف بروس هيدوعلاو هب ول را نيب بتم رنهف كەي تاراشاو

 | ینهلیلج یفراعم عبو لفساو یلعا توکلعو سجخ تارضحورشع بتارع
 یااداوبقانمو بسلو بسح لاالعالا هرس سدقانالومو هدیفم همدعمرب هلجشم
 ۲ دل تاروک دم یو ته ناک یوم زارا هک ی دنلق عدفت هماخرب هدنناب

 هدعالطاو فشک هی ام کو هعاضلا لیلقو فیعض دبعوب و رولوآ هفئکش
 | تمرکمدب نح كشت باجکاو شاد باب زا هلغلوا قزتعم هنس رک ناربصقت

 عضاوم یراق دلوا فقاو هک ردو نمزانو عرضت ن دنراتو رم ثب نعو
 هلنهزوس بنج ندیوج بیع روصو حاص فاو حالصا هلا تماتع كلک یللز

 هلا لانسدو سد و هط قع نیم را هلوا روشح هلبسه رمز (هللا یدهنذلاكئلوا)

 ةيادهل اونا هموتوقلاو لولاه ویطرب و بح اک لوبق عم اتفژربنا یاس
 معاف * عدا ا لدکی یارپ # بیام نیدنچ نیا هکنادیم نیقب هک تبب#

 هبت رهنوا ددو عو تس وب ر # هک نیفراعل !تاماقم یلعا یا ک ااو هللا نلصوا

 هبنافصو ةبتاذ كنیلاعنو هنا هللا تیب وبر بتا رعلوا ینعی ردشملوا رابتعا
nهلا هبت معو ناذ هیات هب رو رد مسا هبل رم ندنهج یعودلو| یسهش  
 نالوا هدنیینرت ( محرانج راا هللا مس ) نالوا هحاو حاتفم هک ردهیهلا ت

i ROT O ۱هد هك اف  

 ۱ هبت ر نالوا هنسائعم تیلاح هسداس + هبت مو رد هلصاح هدنسهلک ( دجلا أ

 تس ولر نالوا ءدنیفلاخهعباس تو رد هلصاح هدئس هلک ( هلل ) هک ردتیهولا

 هکر د تیکلمو تیکلام هنمات هب مو رد لصاح هد(نیلاعلابر ) هکر د هبنادخو

 ةندحاولاو ةيهولالاب هعسات هبت مهورد هلصاح هدنمادلک ( نیدلاموب كلام )
 رد هلصاح هدنس هل ( دبعت كاا ) هکرد تب دوبعم هبت رم نالواهیسنادخولاو ۱

 ت و ی ی ی ی ی ج می ا و س

 * ( هبمو)
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 | نارادبرخ هدنسهشوکرب ره یرلترکفراذکراک داتسا هی دنلوا هعلاطم ینوهشم
 ندیبناسرهیراتعبط راک هدرخ دارهبو هرخاف هسشفن هعتما کودتا ض یهفراع»

 افرع لودع لعع یارف نرمح یراهردان هفیطا ر وض یغودلوا اشک هرهج

 عیاوف هک دتبا ناب ر ییاشطعلد هل رلازفا ح وز تاراسبع تایحبآ بولوا
 دوجو و ررشرپو ولم بلق رم هلعشع شلاو رطعم ناور عامد ندنسهیکبص
 ندغوک لعل رم هبانوخ شوارتو نوردءآ بواوا رح د وع دننام دوبانو رار
 مدن هک م اوت هنسیفاکش تیب 9 یدزرولواناربحو هلاو نامو نیمز ناکاس
 ربارچو تحاس ہد ونثم طی رع و # مکه چار رابکشا "رم شوارت ٭ یهيمزا
 نالوا یراتعمط هباد "هدروز كن ریرهندنوکلم ناراس ندیاتحایسهدننارابع
 الس یاکنررد نالوایرب وآ تسدهدک دتا یناعم مهطوخ یرلت رکفصاوغ

 یونثم نارکیپ یادرداماراشق ارظن باب را لفاح یہ ۂیدهبولیق مظتنمهرپ رح
 هنراکفا راکبا تسد كل راندیا هطوغ مايتلاموب ىلا کردا نارک یل ال ضرب

 نذعلوا"اناوتویاب هليا فراعمروز بورك اج ز یولول هح دادعتسالا اتسع

 هجنچرسمدع نالط یاالیتسا ید باتو زدق ک هرذوب اذهلفر رلوایاخ"
 زدنک هجرف#یونعهر ناشطعیدشرک هک تیب ۶ نکشماا نوکه ریت یتابح
 زبوا تسد ندندبارق كد راورح یا رد لوا هرزوا ینوعصم * یوم هر رج
 ةع“ ر( ن وعفنس مهانقز راعو) بح ومر قیاقدرهاوح .وقداعح زردنالوا دادعتسا

 نالوا هم ییذسبغن تاکن ضعب بولیفهدیشک هر یعكلس هلبانابز هتسکش لق
 باب را هاکشنپ شکشپب ( ثدخ ر ةن اماو ) یاو ر هلبا هقیشر نارابع

 روط# یسههلوا هججرتو ح رش هدبکرت ناسلهرتافرطاش نوعا كعانافرع
 بقاو مارجاو عمال ندقفا علاطم تاوعس تباو بکا وک هک بشر ہدکد تبا ۱
 ةفرواشفامعا دارانم # یاوشرب یدیاشلواعطاسندک الفاحرادمتارایس |

 | هلیطورئو هراشتسا هلباهبناحور ةثءّومیاوق * هروءادشرال هللا هقفوالپسم [ رها

 || تبانعو قیفوت ندیهل !لضفو تمهو ددم ندانالوم ةسدقم حو رو :رانهسا
 خور ندبا ناربش هدمانم ندنیدلا لالحو ندلا سعم تیناحور هدقدشلوااحر

 نذاو رعت یتراشانالواهداب ور یربغ ن دنغو دنلوا تراش هلا تراشاونذا هناور
 ناشن نا یوننم ۴ هدقدنلوا ل افت خد ندهد رش یون نوعا ر رقتیراشبو

 قفاوم بولک نی رش تیب # باوصلاپ عاهللا شب ونرپ # بایناج مداد تسار

 ۱ هللاییعالکووتم هلب زات قلوالاح نیرق د ینابر قیفوت هلغلوا لاح بسح

e ۳1 
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 كار طو عیارمشسپ ۴# ردنراشا هبانعموب د # ةماعلا موب یا ول تح هنود نمو ۱
 افلخ كلك زارفارس لوا # لسرو اینا هلجو مدآ هدنباقحو یتاعم رازابروص :

 تاحردیالعا 3هدک دشربا رشلادیس تنط رم تبوا عح # بولوا ییاوو
 ندهراعتسم رهام هروب نع قیافح# هکیدلوا لصاح لما حا ر هدلادتعا |

 لق ییعسورس و هلک مرت ون ن دراتګ تروصوب یقه 3 نودا زواج

 نایوفیرعت ماتو # ناب لاکسب *یٍدلوا رهاظ هلاکو هماب## نمولایدبع .
 ملکلا عماوح تبتوا) هدنعیرط تروصوب هرول نم تقیقح نوعا (<

 عفد كنلالض لها هلفلوا «دبتلاسررقعو توب ماقم نکل # بولوا ضورعم
 یر ( هلیتسامو رعشلاهانلگامو ) غدر فکو عنم تنسرد# نوح رلت پهن

 كتنالو كاتاترونو *#توبن الفا سم“ لوا الاحاما # ىدنلوا عضو هناي هبصان

 ضو وفت هنلاعباتم ثسد كرلنا یمامز كمالکوب ٭ردایلوا ءانءا هک یسافلخو هثرو

 ناب و تحاصف ناثع هلعالطا هماقموب هرکض ندکو سورس ماتو #تولوا ۷

 بج عفر یرب ره ٭ هکیدنلوا حلس هنن رلتاعناو تفاصح لاک هضرف رانا

 ةعن دتاموظتنالو هدراعشاهدن ابرارسا صماوغو # ناعم فشکو ##راتساو

 لاکو هدوصقم هدحاضباو رقت # بورس وک مابق هدیناججرت ماقم هلیاراثالا
 د ظن ردراشعد نویگنا دلو ناطلس رهردشربا هحاجت نوصح قیعج

 رعش نبا هکناز # شرب کو ریذپ شنا وه ٭ ربا دوب نیکرعش نینعا
 نادوب ناشرعش هک قرف نآ ۶# تسناعارولو حور تحار# تسنآرقح رش 3

 دوغ ید نادار نرارس#ادخد رار هلج هج ند ن دب رفکز ار قلخ در هک
 هویم نیا هکناز # نا بارو دره رعش رعشم ٭ ناسکر عشب ناوخم اراشعیش
 زرشک | همهدو ناشیازرفش # معجز هدمآ تسدرارشناو ٭ منز دسرم

 دهاټش تسه ۴ نادزب دنک یمه ناشیا خدم ٭ ریذس ناح تسهرزدوش ناز

 دوبان هرذ دوجو یادیب یآدیانوب *6 فیلأت ببس نایرد ۳ نآرق نحسن رپ
 دوج او فطللابهبدلاولو هلهللارفغ هللادبعز دم دیسلان هللادبع دوجولا موهوم

 ابردنالوا هیماربب هق رط هاقناخ ناثبشن تولخو هبناجر تایذج هاکراب نافکتعم

 نیقشاعلا عج عع"نیفراعلا بولق بوبحو بولوا ندنرادولآ اخ جان "هرطق كرالد

 ترضحللوا مشچرونابربکر ارسا فشاکافطص ار الاس هلف قافص لها موعو رش

 "یوننم هلغلوالوبح هدنراتبصو قشعنددتسلا دمع لاانسالا هرس هللا سدان الوم
 | قیاقحنوه هک رابره بوتلوا نانج لباجنو ناجزرح نآو تعاسره فب رش

 ( نو ) ,
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 و ی بو دا هب راقتم ناراسعو هبسانتم تاراستعا هدر ویو قلا

 با زرطرر,و نمررر نالوا دوهش *یاعم راوطا بلاوق ندنماقمو لاحودنک
 هنا تارابع سام لا ررپ یتاراشا سلمارد ندنما عو بلطم یر رهو بورب ورخ 8

 ( تب ) رولوا فر رش تس ود یرللاقمناسلو لاح نابز كنس هل # بولد
 مولءرارسا ناب لآ ٭ رشي لاج با كاذ ىلا لکو ۴# دحاو كئحو تشانتارابع
 o ح ده نکل# ردشلوا مو ظنمیررو روُدسهیرب ۴# بولوا روصحت ےس یا

 مرجال # هلغلوا نوجا اث ےسق ۴ اره ناببلا نم نا یانئو ةكرشلا نم |
 ندلالالج ترضح٭# یمود برق هاکراب فکتعمو ٭ یوی رارسا فشاک

 تاماقم رڪذ رکذو 3 تبعو قشع لزاتم ناب هرس هللا سدق ۴ یوبا |[

 ف دھر نالوا ممهیازرهک لہ # بدیارابتخا ینانمسق هدتفرعمو دیحوت
Eندن "رکنا ح وه عاسد ساقتا كن رلثورد یابرد مطالت ٭ یرلماتفا دکمه  

 | دنلوا تفیق> نارورس ناج شوک نیرز ةقلح # هلباراتغک فورح فادصا
 ٭ تغالب ناج اس هدشر ٭ بوت آ هرانک رارسا رهآوجوررد ٭ قيال |

 ۴# راکشآ اضیب دب هدفب رش "یونثم نالوا ترابع نسخ ناسورع هک هولجو ۱
 3 توارطو تفاط)اشح رک ردشللاراهظا لالح رز هدنرس هلو رپ رنو |

 روصتم رشب رو دعم کلب رک راک ال زه تاب را تقاط ٭ هدننوالحو تبوذغو |

 هد رلترکف رح صاوغ یزاربایالتمی ال هنوکیب هدژنو ےظن نیرحش # بویلوا |
 در ناساهنه بيطلا ناوراج#اهظافلا نم دهشلا ناك مک( رعش ) ردشلوا یصحم

 | دذ فطل لكن ع# رشا تیم لكل ءاذشنمذا ۷ اههسا حسا سافنا ناکو
 نم, #رنعتو افطلا نکلو رع# رها نسح هنم نعم لک ىف # فشاک ظفل
 رثاتتم هدقع ایلام ظا ٭ هئودرد ظن یمسب دفع # رهاوج ثویغلا نکلو

 هر ونت ره مرنم رو ر ساو> سوفتلاو نعصدام 4 لماک لعع لکداع تلای #۴

 ۱ تقلخال كالول) دصهب هجتنو # كالفا هل تاعبط ةر ةمدقم هك هیلواربتس

 | # یدحا يدحاو تروص # یدجا رولو یدجب تقیقح نالوا ( الا
 * یناکو یهلا تالاک عیج مماجو #قبالخ لج داعمو ادو ًاشنمو لصاو

 ی

aa 

 ٭*ییرط ناراس هلغلوا یتا داو یناویحو یکلم تالادتعا بتا رہ موع عضاوو
 لوا ۶# یرلماقم تباع كقلطم دوجو نارفاسمو#یراما مورس تیاهن كفح

 لیصفت یازجا روص تالبس "یداهلوا نایلاعو مع پویمکورایا ندنرضح
 مداو * مدآ دلو داناو 3۴ رد رار نوحا لیمحت يا نابهدآو مدآو# ۱
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 زرطمهلبا ( هت داناو ) تعلخ فب رشت ندقلطم دوجو "هدهاشمو # قح هحو

 هدعب # ردارفتسم هدنرزوا نیس وق بام برق ماعم رار مسرب رس # بوروب ززخعو

 ( ضرالاو تاوعسلارون هللا ) ءایضعماول # بوتلو ا در تالزمت بتا رم تبتوترب |

 بکوک امناک ةجاہزلا ةجاجز ین حابصملا حابصم اف ۃوکشک ) یافص عطاوسو ۱
 لعرولرات هسسک لولو یھ اهتز داکی) هلو * هبوتسز "کر ابم "ور هلا (یرد |

 صیاصخ هلکعاراتلا تباث هدعطاذیدحا "لجن شتآ # بورب و قارشا)رون |
 ةش بارسک ) و فق او هتب وبر راونا زومر فباطاو #تیهولارار سا زون ڪک |
 هدب رس ( هباسح هیفوف هدنع هللادجوو اشهدجم م هءاجاذاح ءام ن ًامظلا هبسح |

 تیددح تح ۶ رر و رارفتسا هدتفالخ تح تداعس تخت ٍ# بودنا فراع

 هرصب و هع" تنک هسحا اذاف هبحا یح لفاوتلابیلا برقت قلا لازب ال) "یسدق ۱

 (قطن یو یم یو شطب ییورص یو عم! یف هناسلو هدبو هلجرو |
 (انلبس مه دهنل ادیفاو دهاج نرذلاو بجومرب و ) بولوا یرهظم كنساوخ ۱
 اما رهاطم قبر رهو رزبسوک, لو هناجو دنک هب هرذرب ره نددوجو تارذ ۱

 هللا فرع نم یدو # ردا یاد دوهش تار ةب و دن هلکعا ییافصو ۱

 هک هن ره بودا 9 ست ناب زو بعد ناسا یا دا دصم # هناسا لاط |

 ریسفت 7 هلا ةف دانم تالکو ظافلاو ٭ هفلتح تاراشاو تارابع هسردبا هدهایشم ۱

 لقنا راه ظفل اجنازا # دندرک لقع ناهجرد نوچ رطن ٭ ےظن ا) ریاریوصتو |
 لزان تشک یتععو ظفل یوسوج ٭ لقاع درک تیاعر ار سات *# دندرکح |

 افخا بارم هرزوا یسهیلع تزاشا (اراوطا مکعلخ دقو ) عرک لوقو کن

1 
۱ ۱ 

۱ 
۱ 
ِ 
| 

۱ 

 ج# هرکطندتسا روطت هدرارفتگساو ادیت سا راوطاو # تامل هدراهظاو

 ند ( هل قلخال سسم لک ) اکر اکو ۴# تیلباق كنر رب یرب رھ نده ةدص

 لا( نودوعت کا دباک ) محر لوگ بودا لوبق دادعتسا شقن ھن وکر ہ سکر ھ
 | ناسرهنرلەمس یاهناجو #ناج عاعسا یزاوا ( مکبر یا اوبیناو ) هدندوع نیح
 حا ۷# تودنا اور هراکمال یاوهوحو ۴# زاب نرللافا لا هدفقدسلوا

 یاضفو # ررولوا زارفارمس هدنرقم (ندتفم كلم دنع قدص دععمین ) هل راتمه

 هدنه اک :الوح (العو هجر "یش لک تعبسو انب ر ) عینم یاجراکشو ٭ عیسو

 هدنرالاکنحو ار ارسایوهش هدنراعنم هم رادقم ی)هزاب دادعتساو# ون تلباق

 راوطا بلاغت هدنراکدلک هسح ن ریش ندسدق هربطخ د# بوتوط راوناورذت |
 ءان هتالاح دقاعمرارساو 3 تاعاطو تادابعراولارباغدو # تاماقمو لاوحا | ۱

 ( قلطم )



 | * ناد نطصم دعب ز مراج هش ٭ ناد یضترم ادو ید ریما 96 مظن
 نینعحهار لع٭ دجا دومرف نینح دوخ قلم ٭ دش سفنوا تسوا دم

 تا رد لعزا یوج لع * شیادف ناحرد ر ةد شزادوم # شیاتش ناوت

 ناراباب ا# داب یطصم یادق ناجنار ازه# را نآ رارسا نادب دبعاالز #رارسا

 مه ب کک یارضح نیعجا اعلا نا اوضر هع زن ال« دا اشا ناحوا

 ردناش یوق دایط تح“ داعی رب ره E عرش “ها فەسو ناکراراح هند

 یامدیهوب ۴ ید ایعناو او دصاو افصاواماوا راسو ۷ لک ءایلوا فصو رد

 | ناکد روخ رشو # تبناوخا نابلا ناكدرور ( یناوخا ءاقلیلا هاتو شاو)
 | مرا ناما دیشروخ شبات # بولوا تیاده قیرط ناناعهرو ۶# تبناسنا ناتسو
 ماع هلا ناو #ردرا هيا 3 موو 3 هن رد بک او کهدنافرع نامعا

 لزم زادناهداد یاشذ # شسو سد زازاب ایلوا هر نی رد € مطا 3 نیعجا

 فراعو فورعمزا دننفک ني ٭ ففاو دناشک نوج شي و د # شیوخ
 نامرف 1 دعداما هم رد و لودما تاتف | نوحی #

 ۱ هر دحا دوش ها واخ یاربس # تیدجا تنطاس نام رهقو ># تدحو تربع"

 قلوا عنتمو عفت تینیثاو تالا مسرو ےسوو ٭ تیربع ناشدو مان هدع
 هسا ویت ٭ ہیلع ناکام ىلع نالاو یش هعم نکی لو هللاناک  بودیا اضتقا

 ترضح رطسلو 1 ود اع زونه % تولوا رفتسمو ام روا ءاضتوا

 ی جردن مدنرب دن یاجم وجو ل و

 حر ادمندنس هبلزاتسانعتداراو 3% a اذ تلم یاصتفاو 3 هبهلا تيس ءاصت را

 % ۰ 2 لوو هدلاعا جی ضو ۷ لر

 9 i و رویم و E برق

 "هاو +۶ تهولا سس هاکر انک هیکره و 3۶ هيلدا |هضو تم تاهو # فلت

 3 لد ةا الوا# هل رتسوک لول # تولز وراب و هر ند لچص ترصح هاکرد

 "دلازاو ۶ سوفن "هدودز كژو # یراع ندرایغا زوص رابع ینربعع حوا هفیگو
 ۱ ڍول خاسواو ۷ یو دوو ساالد نرودکخ توداراتآ سوفت نأییه

 *یشلک) * ویقح ءالخ ءاضف # هلغلوا رسم عالقناو عالخما هکم ندیمدعو
  نظد * نوردنود هک ( هتلتف نمو ) اذ ءانءاتفو (ههحوالا كزاه
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 دمو ۷ یب رک اھا نالوا (م بدها ام نکا نیا

 ت وذو e هرعو تس لما نوا تمارک ما یو ی هییفس 3

 عرش ننس ننس هللا نیبم یر ا # بولوا عرفو لصا لثلقن نالب اق
 نیحار # هلی | هنسسم راوطا راوناو # هدسح راثآ راهز او نشو نت |

 هللایصر نی زکر ا راهج حدم رد ۴ ردرلشتا نشلک را دوع نبی ند لاشه ۱

 نا رهظم #رادقم یلاع راوکرزب # بان رالا بر بییح راغراب # پاستا اقص
 | لویتیز هیلح # قیدصتلا رها ردعلالیلح قیدص# راغلا نامدا | نينا
 قددص قت رکب e مند هلا یضر قیدضصلا رک وبا قحا لع هللا

 ی دص دوب دهاوخ رک رهواوچ # رورسورم هدیزک وا نارابز ٭ رک
 دع ز # تسوا افطصء حرص ی تعیعح ۴# قیفوتو ارعا نا دو روا 5
 ییاات رک *% ناشد زا دو تا نکیم بلط # تنسوا او ۳ طا

 هار هاش لدا لکا # باح ہلا لدعاو ٭ رن ڑی ناشی زا دوتا ی |
 # ںاوصو قدص قی رط یامهر ٭ بارو رئم یارفا تف ز ٭* اوا رجا
 نوج عوڪ هچ ٭ مط ل هنع هللایضر باطل | نب رع نینشومارعها عا |
 عرش ر رادتالص # ی نبيع بحاص تفرعح# ات زاه رارتسا رکا

 ٭ دجا یاحرب شارما # یومت ناکاب هدش نازان وزو # یومن اكو |
 رارساو ۲ # لد یا تسام عارح محرک ۷ دیزآ كسوا لدعت هدر ادج ۱
 6 نآرقلا تانا م اج# ناعاوایحراونا بحاصو یون ۶ لدیا تسادس فج
 ناعع نینمُولا ما ٩ نیدنح مدکا * نیش ثلاث # نر هب افص باخکا ةف ۱

 لد# دول یکم نآرقرمسا روا رم 9 می طلب % هنع هللایضر ن روثا و |
 راربسا تقاب ییعمزا # تفیعحرس فا یو د واتم مع شلاخو ۱

 + زار فارس نآدرکا دفار دوخرس 9 زاردونب نار هادو قحاب وچ ٭ تمپرش]

 باجگا مدق دقا ندن دشار ءافاخو# ن زکر اب راهح اصوصخ ٭ نیعججا مع | ۱ ۷

۱ 

 ءاخو چ ر ۷ زاددوخ نایاح حررد ناح لد ۷# زا دوح ناح ناځع دنآمال د |

 الورات قی رح # اب ب قیرخ# ینطصم راسخ یضو ٥ یده ماما# او | ۱

 مع نیا * لوت جوز # اهباب ىلعو معلا هندمانآ رهظم * ج لوس ربات عقار |
 ههحجو ها ب لع نتمولا 9 فام RE باطن ۷# ۴ لوسد | ۱

 سا ح
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 وت حرشرد هک *# موک هجاناج یرهوج بیام ٭ تبسدن اع تربح "هدرپ
 4 اراموت هرانکب یدوخ هک # ازاکشاو ناهن عنص یی وت ٭ ے وکی چ نادرکرس

 تلاصو # قلطروآ ْماعو درهرد یو # قح یوتو ناح یو علاصیپ وت

 دنادیم قشع نکیلو # نارح هدناموت خررد یناهج # ناج زدوت اوج همهار

 #9 تلاج دیس ی قشع تقیفح # تناذ رونزا هدش قتشموا هک ٭ تئاعص
 زود ٌوعو چ مالسلاو ةولصلا هبلع ىلا تعن #4 تلاکرارسا تسدیدوا هک
 و کر وا 3 روسصحم اب تاولص "یلاوغ لال طوعسو ٭ روفوم دورد ر

 # ه_نوهال رارسا قیافدروسهظ هاف تلعو # ةيبيغ تیوه قیاقحژومر |
 نیسوق باق ور مرک # یرسا یذلاناضس قاسم ٭ اعطب و یب هاش
 + افطصا ةفص فص ماما # یوهلآنع قطن امو راتف ك تسار :# یتداوا
 سدقا حور كيافطصلا دم ترضح ## ادخ ببيح # اتربک برق مر ییعا

 ٤ نالوا كاناسراامو ف رشت رهظم سفنا دیلاکو 3 كالول تاتطخ بطاح
 " ییالخا هلا کس یوعبتاف هعرک بجومرپ ٭ هکنوسلواادها هنن رکاب تاذ

 "بنام قیادحو ۴# یتهآآ تبع قیارط ندیهارک و تن قداضم # هللاداعو ۱

 لیس هذه لف ) یاوخفوتءو  رابدلو تیاده هلتطاسو كر ه یهاک او تادوم
 صقو تاکرد صّیصح ٭ ناسمو رفاکو # نادانو اناد ( هللا ىلا اوعدا
 ٭ ناعاو دوت تاجرد حوا ٭ ندالذخ تاردکم بحو ٭ نامرح تابکنو
 3 هکر دان ادر امح :لیدلوب لوب هلا قانع كنا  هناقاو ناغرع تاماقم لاکو |

 نيطإإو ءاملانيب مدآو اسل تنك دكر داوش رب و # نیرخالاو نيلوالا لع تلعف
 . یبجال كتملخو كالجال شالا تفلخ ٭ هش راش رش ناشو * نوروس

 مچ اوف كنس هعرک # معد مکیلع تمتاو مکنید مکل تلکا موبلا ٭ بولیرویب |

 تعیعح مطا 3 یدلوب لاک هللا یسی رصنع دوجو كلا # توبنو نید صا
 تطاع ٭ روتهشم تسوا اعود ره ردنا هک # رو ناهجود رهرد تسوا

 نوک فصو شدافص # دن وا حارعمرد هتسوس؛ناحش # دش وا حاتحم ناکلاس

 ٭ تشک اب رونزا نطصم دوجوب# مراد شا رد رهوج .هحرک | ٭ مرابت یم
 هاضوا هک *# دوب لکو بآ نایم مدآ زونه * تسک اخهن هللا ی قح فطاز
 ول لک رارسا رد هک # تسراک درک دوعوا دوع # دو لد ناحو ناهج

 تفحادخ روناب تسوارون هک # تفک ادخوا یانثنم عوک هج ٭ تسرادناب

 روآنابژ لوا # تایفاوتایلس *هیدهفرعو ٭ تاک از تای فتو چ رن
 ص س

 ره م هسه ت د یاس کد
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 لواا لاشماک ٭ رک اهنارک حدم یابز رهوکو ٭ انئو دج یاکب زدره
 دشنامو لم ی دنوادخ لوا # هلوا نویناورک شوک زب وآ # نونکلا
 # هکنوسلوا راثن هنلالحو تمطع هاکشیب ةحاس كدوب و شی وخمب هاشداب و
 روهط ندنس هیلزا تشم زازا یاع دتسمو ## هبناذ تی ژاّرمها یاضتعم

 ییدع داوس ناتسبش دانآ تل # قلطم ضان یارد جاوما لرو ندا

 أ راشراخو 9۶ دوج ءاعسا ءا” ناو #3 ره نم هلیساہض عشاعش مظالت

 ررد فادصا # یسدقا ضیف ناراب نالوا رطعم ند د وجو قلطم تافص

 . راکباروص ٭ ی هبهلا قیاعح و ۴# هنکع تایهام رّرغ فورظ و ## هتناث نایعا

 دیقمو دقعم هللا یهانتم ان فراوع تاکلم تایهو *# هبناب ر فراعم راکفا

 # ها هیلفس رهاوز تایوه نفسو # هب واع رهاوج تانیعت ؟تشکو #  بویلا
 تافص لحاورو # هبرود ةبهلاءاعسا لفاوق ی هیئب ر ٌهبفطل فطاوع رخ اوف
 ورکه لب اهرب دتسم تکر حو # رفس هوسان لحاوس یار # هلبا هب روک هبنایر
 یبادب # بوریدتا تعجر هتدحاو هر تیاهن و *# تیدحا دحرس
 دن وا نادرک نامنآونیمز چ مظن 9۴ یدلبا تیادب نیعیت انو * تیاجن نیع
 نايم # تسدناع نادندرد تشکتنا درشت ۷۴ دنب وا نادرکرمس هلج تکاوک ٭

 ڪڪ ڪڪ یی
Cy) ) 





 ردهدنناب یسلیا سو و دیما ات ندنک راح ۳۹ aE زو

 یب ادهع نو مپ هعشبیت رب ره رم ا یرک درو
 ردهدنناب

 زدهدنناس یکیدلبا لاله هدنولخ ییسیدنک روزت رب رب زو لا
 ۱ یرثلاوس 9 ود ردیک دهع لو ندزس مالسلا هيلع یسع نما

 ردهدنناس

 ینیدلوایرول كقح راربمیپ هلجب( هلسر نمدحانیبقرفنال) هع رک یاریسفت
 رد هلام ۰ 4

 ردهدننایب كتموصخو عازن یرلکدتبا هل ررب نارها هدکلدهع لو
 ( اسلا ةثرو ءاللا ) فب رش ثیدح رتست

 لبجتا رددوب روك ع هک سو هيلع هللا سص ییطصم تعن میظعت
 دوع یس مالسلا هلع یسع ند كالهرذ هکر کید هاشدان تاکح

 ( حوربلا تاد ءاعساو ) نب رش “روس رتسفت»

 دودخا تاعکا "هراکح

 ردتعصت لک اےو باونو |رحاو نیطالس نالوا هد هيمالسا كلام
 ( اندابعنم انیفطصا نیذلا باتکلاانثروا ۳ هع 4 یا ریست
 هسد ار دنا هرج“ هم ص وب ےک ه بو وق مص صر و بوقا شدا یهاش دوهج

 ردیسهاکح یسعذ رولوا 2 ند |

 1 مج باوبا یاسا نارد
 ردهدنناب یستا ضب رخ هشنآ نلخو یسعا مکن هدشن | نورد لفط
 ردهدنناس یفب دلو |یرک | یزغاكلا وقو ا هلبار هم نف رش ما لدم ترضح
 ردەدنناي یسلیا باتع هشت 1 كهاشدان دوهح

 هضماغرارساو ه وتلا بتا رمو رافغتسا لئاضف نایب رد
 مالسلا هيلع دوه ترضح هبلکح

 ردهدسشنایب یسغ | كاله یداعموق هللا یهابرتصمصداب

 هرس سدق یعار ناسیش هیاکح
 ردیتسهباکح كئ رل هلیبق حجرزخ و سوا نالوا هدنداعس نامز
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 ی هرس لئاضف ارد

 ی و ی naa ی سو رس ها ار سا سو iT سس

 هل هل ان ماعم رد

 هرسهللاسدق راولا مساق + هد اکح

 ردهدنناب یب دلوا مزال لماک دش مع بویلو ولس هل سو تالهد از المو هداز خش
 (نونزرحم ےھالو ماع فوخال هداءایلوا ناالا )رمسفت
 (هدحاوالا راثلا ین ملک هر د نیعسو ات تھا قزفتس )ریسفت

 نم هللایصر نسح ماما ىلا یرصا نسح تونم هروص

 ۱ هن هللا یر نس> ماما باوج ءروص

 ردهدنناسیرلعا كن هقرف حوا 3

 ردهدنناب یرلتتسدو بهذم كتعاجو تنس لها

 رد هدنلا لنهدحاو دحات ةف رد

 لا نیمص نعد دلوا هدنرس فولوا هدنروص نافالتخا فیطا ناس ول
 مع هللا یر نو راوحو مالساا هيلع یسع دیاکح

 ردهدنناب نازو تراسخ نالوا هریزو ندنرکمیدنک ۳۹۱ |
۳۹۶ | 

۳۹۷ | 
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eو ا  
 ردهدننا یکىدلنا لاطدا aA دعلعتم ذعبس قیحاصد كء 5 نا رف

 ردبا ناس الیصفت ین راذخسم بیس و یراخوس#
 ( اورفک ن يطايشلا نکلو نایلس رثک امو ) لیوأت

 هربا طبق وس هب رهد ءیکح ناس رد

 ۱ ودود اب 9

 ر دهراکح ا ربا هرب زو ولد هر | لر ییولخ كرام رح

 (ردنا نایالینک ی زع با زا لاوحاو خط تاد هناکحوشا )
 و نوه رو تاوح ود مزهعع یواخ هرادن نر و زو

 رد هدناس یرلکدشا ضازبعا دار , هناولخ كل ر زو راد ص

 دنع هللا یضر نیدلا نع ترضخ تاکو قلطلا دوج ولا ف بلطم

 (یرفللا نکلو تمر ذا تیعرامو )رسفت

 ردهدنناس النص ا تولخو یوا رهوحو یاورا بنا
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 ( ردیا نایب الیکت یولس بنا رم هج راو هناذ لجو طس ورسو لوا كولس هاکحنوبشا)

 ردەدنابپ كز ەبیچ تبصاخ نالوا هدنساصع كناسوم ترضح
 قفاشو نقوم ناس رد

 ردهدنناس یی دلوا| اح “تداراو یار تشم ی انکسوتاک رح كملخ ٤ ةههاح

 ( نجزا هروص ىلع مدآ قلخ لاعت هللا نا ) ریسقن

 دن هللایصر رگ ترضح ةناکح

 رد هدانا یییدلوا بسانم و قال هبهنسکر ره تداراو تعب

 تاذک زی هصق ناب رد

 .مالسلاهلغ هللالوسر ىلا باذک هلبسم ںوتکم تروص

 مالسلا هلع اعرف بوتکم تروص

 ردیسهناکحا كتهاشداب دوهح ندا اله یراسنارصد

 ردهد اس . یسلب | عن هلبح یر زو كدهاشد اب دوهح

 یراصدا ریذو سالت

 تح صلو هيما هک ولس لها

 ردهدنناب یراکدایا لوبق یتیرکم كر زو یراصن
 ردهدنناب یرررض كن ابرو هعم“و بک
 ردهدنناس یسلیا تعباتم هرول حرب زو لاراصد

 زدهدٌناس هدو د سه هولصو ها و.عم هواص

 نیعجا مهلع هللاناوضر فیهک تاعا هصق ناس رد

 ردهدنناس یسهصق كسمروک اليل هفیلخ

 ( اوتوع نا لبق اوتوم ) ربسفت
 ( هنناوه رهدلا ناف رهدلا ویست ال ) رمسقن

 ( لظاادم فک كب ر یلارت ملا ) ربسفت
 دورعو مالساا هيلع مهاربا نرتضحت *دراکح

 ردهدنناسب یسلیا دبسح كر زو لحوب
 نب رک اشلا تان نتو کش لئاضصف ناس رد

 ردهدننابب یرلکدشا یمف ین رکم لرب زو راشناد لها نداراصن ةف

 ردهدنناس كنکی در دنوکر یخ هر زو ینا كنهاش دومح

 رد هتسانعم هلق و كلولب طبس رد هدا كطس یکیا نوا نداراصن
 ردهناکحیتیدزاب راموط کیا نواو یکیدلبا قب 0 نلیجا ماکحارب زو



6 ۰ ¥ 
 ی. جسم سد تب )اس

 ردهددناس یررمض كکلبدانو یتسهدناف كتاعر هر ادآ زا ۱۷۳

 مالسلاهیلع یسوم موف "هاکح ۱۷۷ |

 السلا هلع یسع موق "هراکح ۱۸۰

 ویک ریوی رف ۵

 فوسک و فوسخ بس و حوربلاو هرکلا قب رعت نایرد ۱
 یسفنا قوسک فوسخو هن ونغم كلف تکرج ناب رد ۸

 ردهدنناس یتقالم در یا بہط یییدلوا شدم كهاشداب °

 ردهدننایب یسقلیا هنجوا یشاب كنهتسخ یی یهلا بببط هاشداپ ۷
 نوفا ءارکح لاوحاو بالرطسا نایرد ۹

 ۱ تبعو قشع نا رد ۵
 زدهدنناس ییيدلوا هرزوا مسق ترد هيلع ته رط ناکلاس ۵

ffردهدنناس یتیدلوا کلوب دوصعم هددلوا نانا" هدلد توبن باتفآ  

 یهبع"هدنز دش مهرب بویلوارسنم لاک هلیس هعلاطم فوصت بتک درع ۴
 ردهدنلاب یییدلوا جات كم رط كلاس همد .

 ردهدننا یکیدتسا تولخ هلبا هب راج یهلا بیط ندهاشدار ٤

 ردهدنناس ییاسفاو هورک كحاورا هج ٩

 ردهدنناب یکیدلیا ضرعههاش داپ بویلبا ممق ییدرد كنه راج یملابیط ۶
4oردهدنناد ییدردنوک رامدآ ه دنفریم هکمرتک یرکر ز د رح هاشداب  

 ردهدنناب یکیدرپ و رهز هرکدز د رح یهلا ببط ۲۳
 مالساا ماع رضحو یسوم ترضح هناکح ۳

 یطوط و لاق ةياکح ۵4

 ردهدنناب کكناباقم لامرو لانداو دی تالوو تونو تلاسر ۷
 لاحرانم .ةععسلا لادا یف لصف ۷

 هلاوحاو تعع نابرد ۷

 هلاوجاو تارع ناب رد ۱

 هژاوحاو عوح ناب رد ۳۷

 هلاوحاو رهس ناسرد ۲۷۴ |

 مالسا یانعم و معتسه یل رطو ف رش عرش تفیفح ناب رد ۷۰ |

 ردهدنناس یییدلوارهاط یابرقشع ندماعط یرلکدالوانت لنابلواو ادا ۷

 س م سی ۳

۹ 

< 
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 وتا باتک جای دم حرش ءادتا

 لجاع و یسفنا تشم و لجآو قافآ ثشهب ناب
 هرس س دق افولا وبا 2 هباکح

 ردهدشاس تاق او یسانعم كنف رش طول ) نیما (

 ردهدنناس یجیدلوا نوع كیواص هد كبر هلا دع

 ہراس تاقیفحتو مظعا مسا ناب رد
 ردهدنناب كلەرباس ماوع و كلاع 3 بوکس کوا ۰

 فبیش "یونثم فا بیس ۱

 قب رش "یونثم حرش ءادتا

 داعلاو [دبلاف اليوان ناببو همدقمرکذ رد
 هبناذ ٌهعبس ف رش ءامسا نارد

 0 مهراوطاو قلا ماسقا ناب رد

 و هللا مرک یلبع ماما ت تالکو ( دوحولا هط ءابلاب ) ناس رد

 هضماغ ناقص و ( هرس ااو یرمس ناس!۷۱) ناس رد

 ثیداحالاو تابالانم هب قلعت امو حورا قبقحم ین
 رطاوطا ماسفا ناس رد

 ( نیلاعلل ةجر الا كلتلسرا امو ) مسقت
 دیالارخآ ىلا ( مهسفنا نینمّولانم ییتشا هللانآ ) عسفت

 نولره مهالو 2 فوخ ال هللءالوا نا الا ) رسقت

 دئع هللایطر یرصل نسح نیهصلو طظعو

 مالسلاو هالصلا دیلع یوم تریو هصق

 ردهدنناب یهجو كنغيدلوا فلأن دلج یتلآ فب رش *یونثم

 هتسخ هب راجو یسعااتشا بودبا قشعت هبهیراجرب هانشداپ هباکحوب
 ردهدشناب یس ربیدت هدنسهلافم كن آ هاشداب بولوا
 رد هدنناب كرادلقم نالوا هدنساوعد قلش قالخالا بیذهت لبق

 ردهدنابب یغیدلوا رشبم راد هنسلوب یهلا بیط كهاشداپ
 هب قلعت امو رها عاونا ناب رد

 ) ههجو الا كلاه “ىس لک ) مسن



 ی

 < یدفا ةهادبع یراص بان یوتت+ رهاوب رهاوج لوا دلج تسرهف
 دڳ ییاعلا هرس هللا سدق #۳ ۱

 هوروگ

 لالخ لحن و همسا رع یراب دیح ول ناتک همدقع ۱

 مالسلاو :الصلا هيلع ملاع رف ترضح فب رش تعفن ۳

 نیعجا مملع یلاعت هللاناوضر ن زکر اراهچ حدم رد ۶

 يهرارسا یلاعت هنلاسدق لک ءایلوا فصو رد 0
 ( دلعناک ام لع نالاو "یشهعم نکی لو هللا ناک ) تب رش تیدح رست >6

 ( كالفالا تعلخ ال كالول كالول) یسدق ثیدح رشفت ۷

 باتکلا ةيمسو فیلأت بس ناب رد ۸

 ۰ هرشع بنا ره و بیش ةا بست

 قلطم ِتبوه بیغو قح تاذ هنک قیقحین همدقم ۰۱۴ |

 . ردهدننابی قلوا میلست هلماک دش مو لک هابلوا لاوخایف لصف 4
 مالسلا هيلع ر تعیفحو لوانيعتو سج تارضح نابرد ٥

 ریهم ةکنالمو هرهاق راوناو هدرح لوقع ناس یف لصف ۸
 ےھماسقاو تایناحور بتارمو مظعا حور ناب رد ۹
 ردارعم ندنافص و اعا عیج هک تح تاذ نعي توهال مع نایب رد 0۱

 هلها لاوحاو هععسراوطا ناس رد لصف ۲

 سا مهرسسدق انالوم بانج دلاو العلا ناطلس فر رش *هلسلسو بقانم 9

 زر زی رعلا هرس هللا سدق انالوم تربضح تدالو می رات ۳

 ردهدننایب ییاسلنا هنب راترضح نیدلا ناهرپ دیس كنب راترضح انالوم ۳
 ردهدننای یاسا هنر تر ضح ز رب سکس كن راترضح ات الوم 7

 ردهدنناس یولسو ریس لرانالوم ترضحو یاهارک" ضعب كسم نرخ و

 ردهدننایب یرلفی رشت هب هینوق رارکتو ترجمه هماش كسم" ترضح ۰
 یاعلا هرس سدق یزیربت سه" ترضح زوسرکج تداهش ناب ۲
 ردهدنن اب یتاقالم هلوغ بانج هدز ربت كنانالوم ترضح , ۴۳

 لالا یس :نیدق ا الوم ترض ره نام لاا خر 1
 هرس س دف یدنفا نیدلا ماسح یلح ترضح تفالخ نایب رد 9

 ےس



 دی سو نسا تا درب SS دا وجو بیرفلدو عوبطم ا

 2 ار یواش ءان e حرش ا ااسلایکرب قد رش "یوم

 روتسدو 0 هردو دا لول نی صد هن او وصت نصت ی ایلوابقاتم

 رب تانج ردراو یرهلاسر موطنمو موسوم هلبعاقاسعتاسمو یرا هلححات اش الا

 و |كنرلترضح یدنفا ور ن دلا لال یت ویقر ا رسا فشاکرکتسد

 هلیس هصلاخ تب قلوا تایماکو بایفرش هل را هینس تمدحو باسا هنن را هيلع

 تو دنا ماعا قاسریشل هند رش كفن رش یوم نالوا نارقزغم مارک ت اوذ یلیخ
 رر ها جن الام یسدرب ره هب هيلا قاشعو هر هلع ته رط ناکلاسو حاضیا و حرش

 ادهاو شخ هبنوهالرا او هناحور یاد دهقیرافتدیراو مع هجو هو کلم نیک
 قفوم هلا دنع . نه كن رلژرضح یدنقا هلل ادر هجر بجا یھ |ردرلشمروب

 یانآ مو تکنیراق درو اف او نيدو اداوحاضیا هدش سم حر قو |یرلودلوا
 هداز ندرلحرش هلعجراتسا فک قیافحزومررهاوژ رردو رارسارخاوف رهاوح
 اردنالالاییوا واد وجو شوریبک سعتينيدلوا مقاوهدایلع هعبطو قد افو محطاو

 نیچارلا جرااب نیما دینسل | مسافتار هللا انعفنو دیلع)ا ےھرا رسا هللا سدو

 ۷ هم دعم ۶

 نیدلالالجان الومترضح یمویفرارمسافشاک یونثم *یلاوغ ی ال هموطظنممیظان
 | 3 تاوخهنو تسامرهنو تسمحهننا × یوننم اک نمدنفا یعور

 ناشلا ےظع ناقرف رسهتو نارق رغم هساو 3 ¥ باوصلات ۴ هللاو قحیو

 نعد ردرا مرو فلات هرزو ۰ ملا در هدزاگا تا یل سس "یوشم نالوا

 دق انآ تاناکح ظافلا فا رز یناعم راکبا سدارع نوجا س ات نب وله ك راب دم

 | هصح ر هد هصقرب ره هلا لاقتنا هسفنا ندق افآبولوااعورورکم ۳-۶
FREEهدنفن رشت ر ره یر هلواهانکر ,هدنعح م لرراشاره و  

 هس الاب ر ی دیراریضححراش ردح دنمو حردنهین !اعمزومر قل افدو قراعح هج“

 ۱۳۱۲ ر ال تاک جو داراههوت تداحاو هع رک تابآ ها

 حرشوش ١ یک یتيداوا لاحتو ن :گیربغ دادعد یحاوما كس ونايقو ارت 2 هلغمروس

 كمزتسوک ینلحت هدتسرهف لودج ءار صقمو بلطع رب ره ینیدلوایوام كفش
 دراکح نالواروهنم نج | هرزوا قلوا تلوهس هدنس هعلاطم بوبمهلوالب اق حد
 هت رب وب یرنک ادصاقمو تاناکح ردشلوالو دجلخادو طرضیرل سا كل لدصءهمو

 مو ناتو قوذ باهصح ندنس هلج ندنغیدلواحراش یی رب رو طول یم
 ےن دقن فرص هکعادعلاطم هلباناعهارظن ییاتک السك «نافرعللها نالوا بلاط

 قيفوتلا هللانمو یدسلواراطخا ه ارجاع یرامروس ترخو تەھ



 رک اد یدنف ادم ع قیر ر ی ا
 ٠ تره هموربناج هلق رطرب نکا ندنرهدارهش برغم زاد دم دیس یر دجامدلاو
 عالمه اش ند هيلع تلو د فرط و تعاقا هداك “طس هدلواتسا نالوا ترعرادو

 ردص هدلوا ناخدج |ناطلس نامز قرهلوا تفتلمو زرعم هللا تاثنتعل و تاطو

 بحاصو وزٹ ییرتخد یلناشاپ دج یکب لک, یرتهمرد ار, نناشاب لیلخ نالوا یظعا
 | اشا : لیلخ هبلاراشم هدقدلوالصاو هربیع نسو لحاد هدوحو هاش هجر

 E یا اجهاهنیرهسرت

 | داشرتسا ندخاشمرابک هدنلاحلئاوا یدناراشعا ناشو مان باسنک | نارقالانیبو
 رهد د ردو صع دش رح هلتطاسو اشاپ لیلخ یساتندعلوا بعار هر هضافتساو

 لتا هل الوخد دن رارک 3 هفلحو تانا ندنراترضح یی ادهدوجخیرا ادکسا نالوا

 | هناربابناج هدنس هبناثترادص اشاپلیلخ هیلا یوم یدیاراشلوا تعفرو فرش
 | نانلوب باتکلا سر هدانناوانیغلو اراکماک هلبایرلکلیجهرک ذی درانوب وراد رس

 | هلتسسا ررانوبو باتش هترخآرفس هدنرفص یدیزونوا هدناقوت یاتشم یدشادجم
 | لیلخو ليج هلن واه ر هاش اب ورسخ هدن اضمرهروب نم هنسیدنا شلو ا بایفرش

 زا هلال لیلخرلن وب نیفلوا لثان هتسابر یدنفا لضم هدقدئلوا لیدبت هللزع اشاپ |
 شاحهنسا عقد هلا هد اسلا هتسهزاتننا هلا ایموهز رع هدرا ادکس او سالو شد رلیدبت

 ۲ رانو و تاحر هترخ اشاب لیلخ هدنلالخ زوفطزولوا یداراثلوا سانتسا تیاجو
 || نونا هاکر هدنرخاویدبقرق هرکصندقدلوا تلرعو اوزتارانحم ردق هتسنوا

 | رابدلوا ناور هنبرفس دادفب هل رلترضح دارمناذعلسو نان ارورسم هلتساید |
 ح قرقو فلخ هب یدنف ا لیعا ع۰س دیر نالوادیهشءاضقینآ هجور هدرفظوح# یانثا

 ات ]وا فلس هر یدنو | نیس ح یحاص عياقولا عیادت هد رکب رادد هدنرخ آی س هتسیدب

 هب رجهدعب و ییوطاناهدنطساوا لاو لوصوم هننلاکو تسابر هدننابعشزوهطقرف
 خوسنم هدنلوا شب شقلاو ندنسه اقمهدای هدندودح شکلآ لوقنم هنسهبساح

 ۱ هف.طوو لادارح ند هتناود بصاتم هرکصن دنوب رای دلوا لوزرعم ندنس هعطاعم

 || بولوا لاعتمیادخ هاکرابمزاع هدنبجرربش كيب هرزوا لاغتشا هتدابعو ع هلاثما |
 ۱ خ رات یکیدید كبل لنا ند ر صع یارعشو نوفدم هدن>راخ یسوش وط ۱

  تهاکرد هلوا لوبقم:دهدایقعراد 6# یجدهدایندیدنارس ر یناجهارقف) ردنوزوم
 || * هال اعدجاوخ لوا ترخآب صنم ٩ یدیااما اذمانرس روز مکو بقح #
 ٩ هلا یوم (كمهللا دبعیزاصجوردژو|ندعر : اذ نع رایاد انمدیدهدناحر تقو

 ع عاضوا تیس و تبسحسراوسدا نافرعونون وردا ون "دی رج نامز دص ۵ كب ر
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